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KIRJALIK KUSIMUS

Lugupeetud hr Mihkel Oviir
I .augustil 2008.a. saadeti Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile dokulnendid
informatsiooni ja Eesti scisukohtadega Euroopa ijhenduse asutamislepingu artikli 226 alusel
Eesti vastu algatatud kolme rikkumismenetluse kohta, mida valitsus oli arutanud orna istungil
31 .juulil k.a. Antud dokurnendid on mirkega asutusesiseseks kasuta~niseksning marke
aluseks on Avaliku Teabe seaduse 8 35 lg 1 p 3, mis lubab teabe asutusesiseseks kasutamiseks
tunnistada juhul kui teabe avalikuks tulek kahjustaks riigi valisuhtlernist.
Piisavalt pentsik on ka asjaolu, et rikkumismenetlused puudutavad Eesti Vabariigi Valitsuse
ametlikke positsioone, mis on Euroopa Kornisjonile saadetud juba 2007.a. esimesel poolel
ning lnenetlused ise puudutavad siseriikliku 6iguse kohaldamist vastavusse direktiividega.
Sarnased probleemid on aga paraku muutumas tavaliseks ja vahemalt Euroopa Liidu suunal
ringlev info ja dokulnendid on recglina kuulutatud valitsusasutuste poolt ametkondlikuks
kasutamiseks. Seda on nii valitsusepoolsed seisukohad direktiivide eelnaude kohta, milk
Bigustatust ja pBhjendatust ei saa Riigikogu vabalt ja avalikult arutada, kui ka valitsuse
seisukohad erincvate Euroopa Liidu tooorganistes osalemise kohta jne. Sisuliselt on parsitud
kogu Riigikogu padevus ning paranemist halduspraktika muuhnisel nal~aei ole, kuigi sellele
on korduvalt tahelepanu juhtud.

~lahnainitustlahtudes palun Teil vastata jargmistele kiisimustele:
1.

~lalmainitudmenetlusdoku~nendidon saadetud valitsuse poolt Riigikogule n~arkega
anetkondlikuks kasutamiseks - kas antud ja sarnaste juhtumite puhul on tegemist
Riigikogu padevuse piiramise ja pBhiseaduslike iilesannete taitmise v6unaluste
parssimisega valitsuse poolt?

2.

I<as sellised piirangud on antud dokumentide puhul otstarbeltad? I<ui jah, siis inis
pahjustel? Kuidas nendes sisalduva infonnatsiooni avalik arutelu Riigiltogus vBiks
kahjustada riigi viilissuhtlust?

3.

Kas antud dokumentides sisalduvat infonnatsiooni vBib kasitleda hoopis andmetena
riigi juhtimisvigade koha, millisele infole AvTS keelab iildse seada juurdepaasu
piiranguid?

4.

Kas te jagate seisukohta, et antud probleem vajab laiemat analuusi, ning et iga
dokument, millele seatakse juurdepa&upiiranyd, vajab & analiiiisitnist ning
pchjendust?

5. Millistest pBhimdtetest peaksid lahtuma Eesti riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused
dokumentidele ja neis sisalduvale informatsioonile juurdepaasupiirangute seadmisel?

