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Riigikaitsekomisjoni tegevuse ülevaade  

Riigikogu XIII koosseisu V istungjärk (9.01.2017 – 15.06.2017)  

ja istungjärkude vaheline aeg 
 

Koosseis ja koosseisumuudatused 

 

Esimees:  Hannes Hanso (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon)  

Aseesimees:  Mart Helme (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon) 

Liikmed:  Johannes Kert (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Ants Laaneots (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Oudekki Loone (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Ain Lutsepp (Eesti Vabaerakonna fraktsioon) 

Marianne Mikko (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon) 

Madis Milling (Eesti Reformierakonna fraktsioon) 

Anneli Ott (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (alates 16.06.2017) 

Kalle Muuli (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) (kuni 12.06.2017, volitused 

lõppesid) 

Toomas Paur (Eesti Keskerakonna fraktsioon)  

Tiit Terik (Eesti Keskerakonna fraktsioon) (kuni 15.06.2017, põhiseaduskomisjoni) 

Margus Tsahkna (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) (alates 14.06.2017) 

 

Istungite arv 

 

Riigikaitsekomisjon pidas V istungjärgul kokku 42 istungit. Istungjärkude vahelisel ajal toimus veel 

1 komisjoni istung 24. juulil. Seega on riigikaitsekomisjoni istungite arv kokku 43. 

 

Viidi läbi 5 ühisistungit: 

13.02.2017 toimus riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung 

„Riigikontrolli kontrolliaruande „Kaitseväe üksuste lahinguvalmiduse saavutamine“ arutelu.“ 

16.02.2017 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Ülevaade arengutest Ameerika 

Ühendriikide sise- ja välispoliitikas ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest.“ 

18.04.2017 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Riigikogu otsuse ""Eesti 

julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE).“ 

16.05.2017 toimus riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung „Tapa valla teede ja 

tänavate seisunditase ning täiendav rahastamine seoses Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi linnaku 

laiendamisega (2-7/17-107).“ 

18.05.2017 toimus riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung „Eesti seisukohad 25. mail 2017 

toimuval NATO tippkohtumisel.“ 

 

Toimus 7 väljasõiduistungit:  

10.01.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseministeeriumisse, kus minister ja 

kantslerid tutvustasid kaitsepoliitilisi prioriteete ja ministeeriumi valitsemisala eesmärke 2017 

aastaks.  

16.01.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kadrioru lossi, kus kohtuti riigikaitse 

kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga. 

14.02.2017 külastas riigikaitsekomisjon Riigi Kaitseinvesteeringute Keskust. 

07.03.2017 külastas riigikaitsekomisjon Eesti Kaitsetööstusettevõtteid Defendec, Skeleton ja Threod 

Systems ning toimus ümarlaua arutelu. 

23.03.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Lõuna-Eestisse, kus tutvuti Nursipalu 

harjutusväljaga ning Nursipalu harjutusvälja väljaõppekeskuses saadi ülevaade Nursipalu 
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harjutusvälja võimalustest ja vajadustest. Toimus arutelu Kaitseväe, Kaitseliidu ja omavalitsuste 

koostööst Nursipalu harjutusvälja arendamisel. 

24.03.2017 jätkus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Lõuna-Eestis ning külastati Piusa kordoni. 

Saadi ülevaade kordoni toimimisest, olukorrast piiril ning arutleti koostööst Kaitseväe ja 

Kaitseliiduga. Ühtlasi tutvuti Piirivalve saatel Kagu-Eesti erinevate piirilõikudega.  

06.06.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseliidu Tallinna Maleva 

tagalakeskusesse. 

 

Riigikaitsekomisjoni eelnõud 

 

Riigikaitsekomisjon algatas 1 seaduseelnõu – Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus (438 SE) ja 

lisaks sellele määrati riigikaitsekomisjon 2 seaduseelnõu – Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika 

Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus (430 SE) ja 

Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika 

Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) (431 SE) ning 2 otsuse eelnõu - 

Riigikogu otsuse „"Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine" eelnõu (395 OE) ja Riigikogu 

otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu 

Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (451 

OE) juhtivkomisjoniks.  

 

Riigikaitsekomisjonis menetletud eelnõudest võeti täiskogus vastu 4 seadust ja 2 Riigikogu otsust: 

 

1. Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise 

seadus, vastu võetud 15.02.2017; 

2. Riigikogu otsus „"Eesti julgeolekupoliitika alused" heakskiitmine,“ vastu võetud 31.05.2017; 

3. Riigikaitseseaduse § 7 muutmise seadus, vastu võetud 31.05.2017; 

4. Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe 

ratifitseerimise seadus, vastu võetud 06.06.2017; 

5. Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja 

Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine), vastu võetud 

14.06.2017; 

6. Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-

Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise 

koolitusprogrammis,“ vastu võetud 14.06.2017. 

 

Arvamused 

27.02.2017 andis riigikaitsekomisjon Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse Eesti Euroopa 

Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetide kohta. 

30.03.2017 andis riigikaitsekomisjon väliskomisjonile arvamuse Eesti seisukohad Euroopa 

Komisjoni teatise Euroopa kaitsealane tegevuskava kohta COM(2016) 950. 

 

Muud riigikaitsekomisjonis käsitletud teemad 

09.01.2017 arutleti komisjoni 2017 tegevusest ning saadi ülevaade Eesti-Ameerika Ühendriikide 

vahel sõlmitavast kaitsekoostöö kokkuleppest. 

10.01.2017 toimus väljasõiduistung Kaitseministeeriumisse, kus kohtuti kaitseministri ja 

kantsleritega ning tutvuti ministeeriumi ja selle valitsemisala 2017 kaitsepoliitiliste prioriteetidega. 

16.01.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Vabariigi Presidendi Kantseleisse. 

17.01.2017 tutvustati komisjonile Eesti Kaitsetööstusettevõtete Liidu tegevust ja erinevaid 

ettevõtteid. 

23.01.2017 tutvustati komisjonile Kaitseliidu küberüksust ja arutleti Siseministeeriumis 

ettevalmistamisel olevate relvaseaduse muudatuste üle. 

24.01.2017 saadi ülevaade julgeolekuolukorra arengutest nii Eestis kui Liibanonis. 
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26.01.2017 toimus kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku 

muutmise seaduse eelnõu II lugemiseks ettevalmistamine. 

06.02.2017 jätkus kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku 

muutmise seaduse eelnõu II lugemiseks ettevalmistamine ning saadi ülevaade Balti Assamblee 

tegevusest. 

07.02.2017 saadi ülevaade julgeolekuolukorra arengutest. 

09.02.2017 valmistuti Balti Assambleeks ja saadi ülevaade Balti riikide vahelisest koostööst. 

13.02.2017 jätkus kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku 

muutmise seaduse eelnõu II lugemiseks ettevalmistamine ning toimus ühisistung riigieelarve 

kontrolli erikomisjoni liikmetega. Ühisistungil käsitleti Riigikontrolli „Kaitseväe üksuste 

lahinguvalmiduse saavutamine“ auditit. 

14.02.2017 toimus riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse, kus 

tutvuti keskuse tööga. 

16.02.2017 toimus ühisistung väliskomisjoniga Eesti-Ameerika Ühendriikide suhete teemal ning 

Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides andis komisjonide liikmetele ülevaate partnerriigi 

peamistest sisepoliitilistest arengutest ja tutvustas välispoliitilisi suundi. 

20.02.2017 saadi järelinfo 15-16. veebuaril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ning 

ülevaade liitlaste suurendatud kohalolekust (EFP). Samuti tutvuti olulisemate Kaitseministeeriumi 

prioriteetidega Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal.  

21.02.2017 tutvustati komisjoni liikmetele Riigikogu Kantselei juurde loodud Arenguseire Keskust 

ja nende plaanitavaid tegevusi.  

06.03.2017 käsitleti tsiviiltoetuse registriga seonduvat ja sundkoormiste seaduse muudatusi, samuti 

tutvustati komisjonile iseliikuvate suurtükkide K9 hanke tausta, hetkeseisu ja edasist ajakava. 

07.03.2017 toimus komisjoni väljasõiduistung, mille raames külastati Eesti Kaitsetööstusettevõtteid 

Defendec, Skeleton ja Threod Systems ning toimus ümarlaua arutelu. 

09.03.2017 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

13.03.2017 arutati Tapa piirkonna arendamise ja liitlasüksuste saabumisega seonduvat. 

14.03.2017 käsitleti Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarset mõõdet. 

16.03.2017 arutleti sõjalise esindaja tegevusest NATO ja EL Sõjalise Komitee juures. 

20.03.2017 saadi ülevaade Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukavast aastateks 2018-2021. 

21.03.2017 oli teemaks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa kaitsealane tegevuskava 

kohta COM(2016) 950 (1-2/16-876/2) ja sellele arvamuse andmine.  

23 ja 24.03.2017 toimusid komisjoni väljasõiduistungid Lõuna-Eestisse, kus tutvuti Nursipalu 

harjutusvälja ja Piusa kordoniga. 

03.04.2017 saadi ülevaade Kaitseliidu seadusesse kavandatavatest muudatustest ning noorte 

isamaalisest kasvatusest.  

04.04.2017 saadi ülevaade julgeolekuolukorra arengutest.  

10.04.2017 saadi järelinformatsiooni 2017. aasta 31. märtsil Brüsselis toimunud NATO 

välisministrite kohtumisest ja Peeter Kuimet tegi komisjoni liikmetele ülevaate kaitseväeteenistusse 

kutsumise tõhustamisest. 

17.04.2017 arutleti Süürias toimunud Ameerika Ühendriikide Tomahawk rakettide rünnaku 

järelmõjude üle. 

18.04.2017 toimus ühisistung väliskomisjoniga Riigikogu otsuse ""Eesti julgeolekupoliitika alused" 

heakskiitmine" eelnõu (395 OE) teemal ning riigikaitse süsteemse juhtimise ja "Riigikaitse 

arengukava 2017–2026“ Riigikogu riigikaitsekomisjonile arutamiseks esitamine (2-7/17-60) teemal. 

02.05.2017 tutvustas kaitseminister Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse 

kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (430 SE) eelnõu ja Käibemaksuseaduse ja 

riigikaitseseaduse muutmise seaduse (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse 

kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) (431 SE) eelnõu. Samuti toimus Riigikaitseseaduse § 7 

muutmise seaduse (438 SE) eelnõu esimeseks lugemiseks ettevalmistamine ning saadi ülevaade 

elutähtsate teenuste osutajatele riigikaitselise töökohustusega töökohtade määramisest.  
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04.05.2017 tutvustati komisjoni liikmetele Kaitsepolitseiameti 2016 aastaraamatu riigikaitse laia 

käsitlust ning saadi ülevaade küberhügieenist ja –turvalisusest. 

08.05.2017 arutleti riigikaitse süsteemsest juhtimisest ning saadi järelinformatsioon 2017. aasta 26.-

27. aprillil Maltal toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest. Samuti arutleti Euroopa 

Liidu Nõukogu Eesti eesistumise ettevalmistamise teemal, eeskätt välisasjade nõukoguga seotud 

kaitsevaldkonna teemalehte üle ning tutvuti Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi 

rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juhitud Iraagi 

kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõuga (451 OE) 

09.05.2017 saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest. 

15.05.2017 saadi ülevaade Kaitseväe suurõppusest "Kevadtorm 2017" ning toimus RiKS § 7 (438 

SE) II lugemiseks ettevalmistamine. 

16.05.2017 toimus ühisistung majanduskomisjoniga Tapa teede teemal. 

18.05.2017 toimus ühisistung väliskomisjoniga NATO 25. mai tippkohtumise punktide 

tutvustamiseks. Samuti valmistuti 395 OE “Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine II 

lugemiseks ning RiKS § 7  438 SE III. 

29.05.2017 arutleti naissoost Eesti kodanike kaitseväeteenistuse üle ning valmistute 430 SE ja 431 

SE II lugemiseks.  

01.06.2017 saadi ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust.  

05.06.2017 käsitleti merejulgeolekualaseid tegevusi ja plaane ning valmistuti Riigikogu otsuse 

"Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu 

Organisatsiooni juhitud Iraagi kaitsevõime ülesehituse toetamise koolitusprogrammis" eelnõu (451 

OE I) II lugemiseks.  

06.06.2017 toimus väljasõiduistung Kaitseliidu Tallinna Maleva tagalakeskusesse, kus tutvuti 

malevaga ja saadi ülevaade Põhja maakaitse ringkonnast. 

12.06.2017 toimus arutelu aktuaalsetel kaitsepoliitilistel teemadel ja käsitleti Ameerika Ühendriikide 

kohalolekut regioonis. Samuti toimus Käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse 

(Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe 

rakendamine) eelnõu (431 SE III) III lugemiseks ettevalmistus.  

13.06.2017 käsitleti tsiviilteenistust ning saadi informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest.  

 

Kohtumised ja välissuhtlus 

12.012017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Iisraeli parlamendi spiikri T.E hr Yuli-

Yoel Edelsteiniga. Kohtumisel osales ka Iisraeli suursaadik Eesti Vabariigis T. E hr Dov Segev-

Steinberg. 

13.01.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Riias Läti Saeima riigikaitse- ja 

väliskomisjoni esimeestega. Ühtlasi külastas ta NATO Strateegilise kommunikatsiooni keskust. 

16.01.2017 kohtus riigikaitsekomisjon riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Kersti 

Kaljulaidiga.  

18.01.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Ants Laaneots Ukraina 

välisministeeriumi ametnikega.  

18-21.01.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liige Johannes Kert 

Saksamaal George C. Marshalli Keskuses Eesti, Läti ja  Leedu parlamendi liikmetele suunatud 

seminaril “Regionaalne julgeolek: jagatud väljakutsed ja võimalused”. 

23.01.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liige Johannes Kert, kes 

on ühtlasi ka Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees, Riigikogu esimehe Eiki Nestori kohtumisel 

Ukraina presidendi T. E. hr Petro Poroshenko ja viimast saatva delegatsiooniga. 

26.01.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso  Georgia kaitseministri Levan 

Izoriaga. 

30.01-02.02.2017 külastas riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus komisjoni esimees Hannes 

Hanso, liikmed Johannes Kert, Oudekki Loone ja Madis Milling Liibanonis paiknevat ÜRO 

rahuvalvemissiooni UNIFIL.  
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06-07.02.2017 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Saksamaal Garmisch-

Partenkirchenis toimuval George C. Marshalli Keskuse korraldataval kahepäevasel seminaril 

“Põhjala ja Arktika geopoliitiline julgeolek.”  

08.02.2017 esines riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Balti Kaitsekolledži juhtimiskursusel 

ettekandega USA globaalsest geostrateegiast. 

10.02.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Saksamaa Bundeswehri Juhtimis- ja 

staabikolledži 15 õppuriga, keda saatis kaitseatašee kaptenleitnant Harald Krempchen. Hiljem esines 

riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso avakõnega Riigikogu konverentsisaalis  Balti Assamblee 

õigus- ja julgeolekukomisjoni riigikaitsealasel foorumil, mida juhatas riigikaitsekomisjoni liige ja 

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Johannes Kert. 

13.02.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso NATO kiirsiirmiskorpus Türgis 

esindajatega eesotsas brigaadikindral Tomita Catalin Tomescuga. 

14.02.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Rumeenia suursaadikuga Eestis 

T.E.  pr Daniela Mihaela Cămărăşaniga. 

16.02.2017 osaelsid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liige Johannes Kert 

Tartus Balti Kaitsekolledži iga-aastasel Venemaa-teemalisel konverentsil, kus käsitleti Venemaa 

geostrateegilisi ambitsioone Ukrainas, Baltikumis ja Lähis-Idas. 

21.02.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Stockholmis Rootsi Riksdagi 

riigikaitse- ja väliskomisjonide esimeestega ning kaitseministriga. Ühtlasi toimus kohtumine SIPRI 

mõttekoja esindajaga. 

24.02.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso,  komisjoni liikmed Johannes Kert 

ja Ants Laaneots Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli Capstone 17-2 kursuse brigaadikindrali 

auastmes kursuslastega. 

03.03.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert Ameerika Ühendriikide Õhuväe Kolledži 

õppuritega. Tegemist on sõjalise hariduse IV tasemega (kolonelid). 

09.03.2017 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso õiguskantsleri majas toimuval 

konverentsi “Naised, rahu ja julgeolek” avavastuvõtul, kus ta esines avakõnega. 

10.03.2017 osales ja esines konverentsil “Naised, rahu ja julgeolek” kokkuvõtva ettekandega 

riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert.  

14.03.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Poola kaitseministriga ning koos 

riigikaitsekomisjoni liikmete Johannes Kert ja Ants Laaneotsaga kohtuti USA Euroopa vägede 

juhataja (Commander of United States European Command) kindral Curtis M. 

Scaparrottiga. Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtusid ka Saksamaa Liitvabariigi Bundestagi 

riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga.  

16.03.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Suurbritannia suursaadiku T.E pr Theresa 

Bubbeariga. Samuti osales riigikaitsekomisjoni esimees ja NATO Parlamentaarse Assamblee liige 

Hannes Hanso Riigikogu konverentsisaalis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee 

poliitikakomitee kohtumisel ja esines paneelis “NATO pärast Varssavi tippkohtumist: regionaalse 

julgeoleku väljakutsed.” Hiljem osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Eesti NATO 

Ühingu avalikul arutelul “Liitlasvägede saabumine Eestisse”.  

17.03.2017 osales riigikaitsekomisoni esimees Hannes Hanso Swissotellis toimuval konverentsil 

Euroopa julgeolek muutuvas rahvusvahelises keskkonnas, miks vajab Euroopa tihedamat 

kaitsekoostööd ja kuidas seda saavutada? 

20.03.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Gruusia presidendi julgeolekunõuniku ja 

Rahvusliku Julgeolekunõukogu sekretäri David Rakviashviliga. Kohtumisel osales ka Gruusia 

suursaadik Eestis Tea Akhvledian. 

23.03.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Johannes Kert Ukraina 

asekaitseministri Ivan Rusnaki ja teda saatva delegatsiooniga.  

30.03.2017 avas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Riigikogu konverentsisaalis toimuva 

Eesti NATO Ühingu NATO-EL ümarlaua. Hiljem kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso 

Valgevene suursaadikuga Eestis T.E. hr Anatoly Stepusega. 
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31.03.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Itaalia suursaadikuga Eestis T.E hr 

Filippo Formicaga. Hiljem kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liige Oudekki 

Loone Euroopa Liidu eriesindajaga Saheli piirkonnas Angel Losadaga.  

02-07.04.2017 osales riigikaitsekomisjoni liige  Oudekki Loone  Läänemaal, 

Roostal XXXVI  Kõrgematel Riigikaitsekursustel. 

04.04.2017 kohtus riigikaitsekomisjon Ameerika Ühendriikide National War College koloneli 

auastmes kursuslastega. 

10.04.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liige Johannes Kert Saksamaa 

Liidumaa Rheinland–Pfalzi parlamendi Landtag ehk Maapäeva delegatsiooniga. Delegatsiooni 

koosseisu kuulus 6 Maapäeva saadikut ja delegatsioonijuht on dr Denis Alt. 

11.04.2017 kohtusid riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmed Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja 

relvateenistuse komisjoni delegatsiooniga.  

17.04.2017 pidas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Kaitseliidu Harju 

malevas julgeolekuteemalise loengu Naiskodukaitse Harju ringkonna esindajatele. 

22.04.2017 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Riigikogu esimehe Eiki Nestori 

kohtumisel Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajate Koja esimehe Paul Ryan’i ja teda saatva 

delegatsiooniga.  

25.04.2017 osales riigikaitsekomisjoni liige Oudekki Loone Maltal toimuval Naisparlamendiliikmete 

Ülemaailmse Foorumi ümarlaual “Euroopa kaitse ja julgeolek.” 

26-28.04.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Oudekki Loone ja 

Marianne Mikko Maltal toimuval Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil. 

03.05.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Ämari lennubaasis toimuval NATO Balti 

õhuturbeoperatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial, mille avakõne pidas riigikaitsekomisjoni 

esimees Hannes Hanso. 

05.05.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni liikmed Riigikogu konverentsisaalis toimuval Eesti 

Reservohvitseride Kogu “Riigikaitseõiguse ja rahvusvahelise sõjaõiguse” konverentsil, mille 

avakõne pidas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso. 

09.05.2017 kohusid riigikaitsekomisjoni liikmed Prantsusmaa suursaadikuga Eestis T.E Claudia 

Delmas-Schereriga ja Eestis paikneva NATO lahingugrupi Prantsusmaa üksuse esindajatega. Hiljem 

osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Riigikogu esimehe Eiki Nestori kohtumisel Ungari 

parlamendi spiikri László Kövériga.   

11.05.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Hispaania suursaadikuga Eestis T.E 

pr Teresa  Orjales Vidaliga. 

12.05.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko 

Mihkelson Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga. 

Samuti kohtus Hannes Hanso Riigikogus Rootsi Välisministeeriumi Euroopa julgeolekuosakonna 

juhataja Julius Liljeströmiga ning osales Riigikogu esimehe Eiki Nestori kohtumisel Gruusia 

peaministri Giorgi Kvirikashviliga.  

12-14.05.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Johannes Kert, Ain 

Lutsepp, Marianne Mikko ja Tiit Terik Tallinnas toimuval Lennart Meri julgeolekukonverentsil. 

15.05.2017 pidas riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Tartu Ülikooli Aasia keskuses loengu 

konfliktidest Lähis-Idas ja Türgi referendumist. 

16.05.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Soome kaitseministri Jussi Niinistöga. 

21-23.05.2017 osales riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus komisjoni esimees Hannes Hanso, 

liikmed Ants Laaneots, Madis Milling  ja Tiit Terik iga-aastasel Põhja-, Baltimaade ja Poola 

parlamentide riigikaikaitsekomisjonide julgeolekualasel foorumil, mis sellel aastal toimus Norras 

Bergeni linnas. Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esines foorumi raames teemadel Eesti 

Euroopa Liidu eesistumine ning riigikaitse- ja väliskomisjoni poolt  Tallinnas k.a 7.-9. septembril 

korraldatav  Euroopa Liidu parlamentidevaheline ühine välis- ja julgeolekupoliitika CFSP/CSDP 

konverents. 
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26-29.05.2017 osalesid riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Ants Laaneots ja 

Oudekki Loone, kes on ühtlasi ka NATO Parlamentaarse Assamblee liikmed, NATO Parlamentaarse 

Assamblee kevadistungil Gruusias Tbilisis. 

29.05.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert  Balti Kaitsekolledži kõrgema 

juhtimiskursuse (Higher Command Studies Course) õppuritega. 

30.05.2017 kohtusid riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert ja Tiit Terik Suurbritannia 

Kuningliku Kaitsekolledži kõrgematest ohvitseridest ja vanemohvitseridest kursuslastega. 

01.06.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Valgevene suursaadiku ja 

Kaitseministeeriumi delegatsiooniga. 

07.06.2017 osaleb riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso visiidil Brüsselis, kus toimuvad 

kohtumised Euroopa Parlamendis Eesti EL Nõukogu eesistumise ettevalmistamiseks. Samuti toimub 

käesoleva aasta septembris Tallinnas toimuva EL parlamentidevahelise ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsi programmi ja 

põhimõtete tutvustamine Euroopa Parlamendi väliskomisjoni esimehele. Ühtlasi toimuvad 

kohtumised Euroopa Parlamendi fraktsioonide esindajatega.  

08-10.06.2017 osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Ants Laaneots ja 

Johannes Kert visiidil Minskisse, kus mh kohtutakse Valgevene parlamendi asespiikri, 

kaitsekomisjoni liikmete ja Kaitseministeeriumi esindajatega.  

12.06.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso Saksamaa ja Austria vanemametnike 

delegatsiooniga.  

13.06.2017 kohtus riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Itaalia väliskomisjoni liikmetega.  

16.06.2017 osales riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso Eesti Välispoliitika Instituudi ja Üle-

Euroopalise Poliitikauuringute Assotsiatsiooni (TEPSA) korraldataval Eesti Euroopa Liidu 

eesistumise teemalisel konverentsil (Teaduste Akadeemia saalis) ning esines julgeoleku- ja 

kaitsekoostöö paneelis. 

 


