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§ 1. Riigikogu kodukorra seaduses(RT I 2003, 24, 148; 90, 601) tehakse järgmised muudatused:
1)paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktidega 41ja 151järgmises sõnastuses:
« 41) edastab Riigikogule esitatud Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid Euroopa Liidu asjade komisjonile või
väliskomisjonile, määrab alatisi komisjone nende eelnõude kohta arvamusi andma, samuti määrab arvamuse
andmise aja;»;
« 151) kehtestab Riigikogu ja Riigikogu Kantselei dokumentide asutusesiseseks teabeks tunnistamise ja nende
kasutamise korra;»;
2)paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« § 18. Alatised komisjonid
(1) Riigikogus on järgmised alatised komisjonid:
1) Euroopa Liidu asjade komisjon;
2) keskkonnakomisjon;
3) kultuurikomisjon;
4) maaelukomisjon;
5) majanduskomisjon;
6) põhiseaduskomisjon;
7) rahanduskomisjon;
8) riigikaitsekomisjon;
9) sotsiaalkomisjon;
10) väliskomisjon;
11) õiguskomisjon.
(2) Riigikogu alatine komisjon valmistab ette eelnõusid Riigikogu täiskogus arutamiseks, kontrollib oma
valdkonna piires täidesaatva riigivõimu teostamist ning täidab muid seaduse või Riigikogu otsusega talle pandud
ülesandeid.
(3) Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon ning väliskomisjon nendes asjades, mis puudutavad Euroopa
Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, kujundavad koostöös teiste alatiste komisjonidega Riigikogu seisukoha
Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes ning annavad arvamuse muude Euroopa Liidu asjade kohta, samuti
kontrollivad Vabariigi Valitsuse tegevust Euroopa Liidu poliitika teostamisel.»;
3)paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« § 24. Riigikogu liikmete kuulumine komisjonidesse
(1) Riigikogu liige kuulub ühte käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktides 2–11 loetletud alatistest komisjonidest
ning võib kuuluda Euroopa Liidu asjade komisjoni, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonidesse.
(2) Riigikogu esimees ja aseesimehed ei või kuuluda alatistesse komisjonidesse, välja arvatud Euroopa Liidu
asjade komisjoni, ega olla neis asendusliikmeks.»;
4)paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« § 25. Komisjoni liikmete arv
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(1) Riigikogu alatise komisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus.
(2) Euroopa Liidu asjade komisjonil on vähemalt 15 liiget, kusjuures komisjoni koosseisu peab kuuluma
vähemalt üks liige või asendusliige igast käesoleva seaduse § 18 lõike 1 punktides 2–11 loetletud alatisest
komisjonist.»;
5)paragrahvi 39 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
6)paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (1) Riigikogu töö toimub järgmise ajagraafiku alusel:
1) esmaspäev:
kell 9.00–11.00 – fraktsioonide töö
kell 11.00–13.00 – alatiste komisjonide, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni töö
kell 14.00–15.00 – Euroopa Liidu asjade komisjoni, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö
kell 15.00 algab Riigikogu istung, millel vastatakse arupärimistele. Pärast kõigile päevakorras olevatele
arupärimistele vastamist järgneb Riigikogu liikmete vaba mikrofon, mis kestab kuni kõnesoovide
ammendumiseni. Kui Riigikogu istungi päevakorda ei ole kavandatud arupärimistele vastamist, algab pärast
täiskogu töönädala päevakorra kinnitamist Riigikogu liikmete vaba mikrofon, mis kestab kuni kõnesoovide
ammendumiseni;
2) teisipäev:
kell 9.00–10.00 – fraktsioonide töö
kell 10.00–13.00 – Riigikogu istung
kell 14.00 algab alatiste komisjonide, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni töö, mis kestab kuni
päevakorra ammendumiseni;
3) kolmapäev:
kell 9.00–12.00 – fraktsioonide töö
kell 13.00–14.00 – infotund
kell 14.00 algab Riigikogu istung, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni Vabariigi Valitsuse poolt esitatud
eelnõude osas, kuid mitte kauem kui neljapäevase istungi alguseni;
4) neljapäev:
kell 10.00–13.00 – Riigikogu istung
kell 14.00–16.00 – alatiste komisjonide, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni töö
kell 16.00 algab eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö;
5) reede:
kell 10.00–11.00 – väliskomisjoni töö
kell 11.00 algab Euroopa Liidu asjade komisjoni töö, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni.
Riigikogu liikmed töötavad valijatega, täidavad Riigikogu, fraktsioonide ja komisjonide poolt antud ülesandeid
või muid Riigikogu liikme kohustusi.»;
7)paragrahvi 47 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
« (4) Komisjoni esimehe ettepanekul võib komisjoni korralisi istungeid määrata ka korraliste istungjärkude
vahelisele ajale, kui komisjoni esimees kooskõlastab istungite toimumise aja komisjoni liikmetega hiljemalt
korralise istungjärgu viimasel komisjoni istungil. Komisjon teavitab sellest Riigikogu juhatust.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud komisjoni istungeid ei või määrata käesoleva seaduse § 13 lõike 2
punkti 14 alusel määratud Riigikogu liikmete puhkuse ajale.»;
8)seadust täiendatakse 181. peatükiga järgmises sõnastuses:
«181. peatükk
EUROOPA LIIDU ASJADE MENETLEMISE KORD
§ 1521. Euroopa Liidu asjade Riigikogule esitamine
(1) Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule seisukohavõtuks Euroopa Liidu selliste õigusaktide eelnõud:
1) mille reguleerimisala nõuab vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele seaduse või Riigikogu otsuse
vastuvõtmist, muutmist või kehtetuks tunnistamist;
2) mille vastuvõtmisega kaasneks oluline majanduslik või sotsiaalne mõju.
(2) Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule oma algatusel või Euroopa Liidu asjade komisjoni või väliskomisjoni
nõudel arvamuse andmiseks ka muid olulise tähtsusega Euroopa Liidu asju.
§ 1522. Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude esitamine ja menetlusse võtmine
(1) Euroopa Liidu õigusakti eelnõule lisatakse seletuskiri, milles märgitakse eelnõu eesmärk, eelnõu Euroopa
Liidu institutsioonides menetlemise kord ja ajakava, ülevaade eelnõu õigusaktina vastuvõtmisega kaasnevatest
mõjudest ning Vabariigi Valitsuse seisukoht eelnõu suhtes.

Leht 2 / 3

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

(2) Vabariigi Valitsus esitab eelnõu esimesel võimalusel pärast eelnõu saamist.
(3) Eelnõu esitatakse Riigikogu juhatusele, kes edastab selle viivitamata Euroopa Liidu asjade komisjonile või
väliskomisjonile, kui eelnõu puudutab Euroopa Liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat, ning määrab eelnõu
kohta arvamust andma ühe või mitu alatist komisjoni.
(4) Edastatud eelnõudest, samuti nende kohta arvamust andma määratud komisjonidest teavitatakse Riigikogu
liikmeid.
§ 1523. Alatise komisjoni arvamus eelnõu kohta
Alatine komisjon, kelle Riigikogu juhatus on määranud eelnõu kohta arvamust andma, esitab arvamuse Euroopa
Liidu asjade komisjonile või väliskomisjonile Riigikogu juhatuse määratud ajaks.
§ 1524. Eelnõu menetlemine Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonis
(1) Euroopa Liidu asjade komisjon või väliskomisjon võtab eelnõu oma istungi päevakorda pärast käesoleva
seaduse §-s 1523nimetatud aja möödumist.
(2) Euroopa Liidu asjade komisjon või väliskomisjon võtab Riigikogu nimel eelnõu suhtes seisukoha, mis
märgitakse komisjoni istungi protokolli. Komisjon võib seisukoha võtmisest loobuda. Seisukohast või selle
võtmisest loobumisest teavitab komisjon Vabariigi Valitsust.
(3) Vabariigi Valitsus on kohustatud Riigikogu seisukohast kinni pidama. Kui Vabariigi Valitsus ei ole nii teinud,
peab ta seda esimesel võimalusel Euroopa Liidu asjade komisjonile või väliskomisjonile põhjendama.
§ 1525. Peaministri ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
Vähemalt kord aastas esitab peaminister Vabariigi Valitsuse nimel käesoleva seaduse §-s 155 ettenähtut järgides
Riigikogule ülevaate valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.»;
9)seadust täiendatakse §-ga 1581järgmises sõnastuses:
« § 1581. Dokumentide avalikkus
(1) Riigikogus ja Riigikogu Kantseleis koostatud või neile esitatud dokumendid on avalikud.
(2) Seadusega sätestatud juhtudel dokumente ei avalikustata.»
§ 2.Riigikogu 2003. aasta 8. mai otsus «Euroopa asjade komisjoni moodustamine» (RT I 2003, 40, 274; 72, 477)
tunnistatakse kehtetuks.
§ 3.Käesolev seadus jõustub alates Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast Riigikogu täiskogu töönädalast.
Riigikogu esimees Ene ERGMA
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