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Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2020

Riigikogu kodu- ja töökorra seadusestehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktidega 61ja 62järgmises sõnastuses:

„61) otsustab kaalukate põhjuste olemasolu korral Riigikogu kaugosalusega istungi läbiviimise;
62) kehtestab Riigikogu kaugosalusega istungi läbiviimise nõuded ja korra;”;

2)paragrahvi 57 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Riigikogu juhatuse otsusel võib käesoleva seaduse §-s 891sätestatud Riigikogu kaugosalusega istungi
läbi viia elektrooniliste vahendite abil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohas või füüsilise toimumise
kohata.”;

3)paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui Riigikogu kaugosalusega istungil ei ole võimalik hääletada elektroonilise hääletussüsteemiga ega käe
tõstmisega, võib hääletada muul istungi juhataja heakskiidetud viisil.”;

4)paragrahvi 82 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 81 lõigetes 3 ja 4 ettenähtud juhtudel korraldab hääletamist, selgitab
hääletamistulemused ning lahendab protestid hääletamiskomisjon, mille koosseisu kuulub üks esindaja igast
Riigikogu fraktsioonist.”;

5)seaduse 10. peatükki täiendatakse 4. jaoga järgmises sõnastuses:

„4. jagu
Riigikogu kaugosalusega istung

§ 891. Kaugosalusega istungi läbiviimine

(1) Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib Riigikogu juhatus otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise.

(2) Kaugosalusega istung on Riigikogu istung, millel saab osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil
füüsiliselt kohal olemata.

(3) Kaugosalusega istungi võib läbi viia, kui Riigikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides reaalajas
istungit jälgida, teha istungi toiminguid (eelnõu esitamine, ettekanne, suulise küsimuse esitamine, sõnavõtt,
protesti esitamine, hääletamine ja muud toimingud) ja anda teada nende tegemise takistusest.

(4) Kaugosalusega istungil kohaldab istungi juhataja käesoleva seaduse istungi läbiviimist puudutavaid sätteid
erisustega, mis on vajalikud kaugosalusega istungi läbiviimiseks ega takista Riigikogu liikmel tema õiguste
teostamist.

(5) Kui esinevad takistused, mis ei võimalda kaugosalusega istungi läbiviimist, katkestab istungi juhataja istungi
kuni takistuste kõrvaldamiseni.
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(6) Kui Riigikogu liikme kaugosalusega istungist osavõtt on takistatud Riigikogu Kantseleist mitteolenevatel
põhjustel, võib istungi juhataja otsustada istungi jätkamise nende Riigikogu liikmetega, kes saavad istungil
osaleda.

(7) Kaugosalusega istungi toimumisest teatab Riigikogu esimees Riigikogu liikmetele massiteabevahendite
kaudu vähemalt kolm päeva enne istungi toimumist. Kaalukate põhjuste olemasolu korral võib etteteatamise aeg
olla lühem.”.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees
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