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1. Riigikogu täiskogu V istungjärgu 11. töönädala (10.04.–13.04.2017) päevakorra
kinnitamine
Riigikogu juhatus otsustas esitada Riigikogu täiskogu V istungjärgu 11. töönädala
(10.04.–13.04.2017) päevakorra projekti Riigikogule kinnitamiseks.
2. Eelnõude menetlusse võtmine ja juhtivkomisjonide määramine
Riigikogu juhatus võttis menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:
1. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni k.a 6. aprillil algatatud metsaseaduse § 40
muutmise seaduse eelnõu
Juhtivkomisjon – keskkonnakomisjon
2. Eesti Reformierakonna fraktsiooni k.a 6. aprillil algatatud tulumaksuseaduse muutmise
seaduse eelnõu
Juhtivkomisjon – rahanduskomisjon
3. Kollektiivsete pöördumiste menetlusse võtmine
3.1. Riigikogu juhatus võttis menetlusse Ingmar Kure k.a 15. märtsil algatatud kollektiivse
pöördumise „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“ ja edastas selle
menetlemiseks sotsiaalkomisjonile. Riigikogu juhatus palub sotsiaalkomisjonil pöördumise
menetlemisel kaasata ka rahanduskomisjoni.
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3.2. Riigikogu juhatus võttis menetlusse Ökoriik Eesti kooskonna, Kodanikuliikumise
Avalikult Rail Balticust, Läti maaomanike ühenduse, Leedu looduse fondi ja Leedu
Maaomanike Liidu Pasvalysi esinduse k.a 10. märtsil algatatud kollektiivse pöördumise
„Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul
lubamatu!“ ja edastas selle menetlemiseks majanduskomisjonile.
4. Välislähetused
(Vaata Riigikogu juhatuse k.a 6. aprilli välislähetuse otsust.)
5. Muud küsimused
Riigikogu juhatus rahuldas Eesti Vabaerakonna fraktsiooni taotluse korraldada
k.a 13. aprillil olulise tähtsusega riikliku küsimusena „Kus on metsas tasakaal?“ arutelu.
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