
Parlamentaarsed uudised 

Meeli Sõlg (RiTo 15), Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse infospetsialist 

Välisriikide parlamentide uudiseid 2006. aasta novembrist 2007. aasta aprillini. 

Uudistevaliku tegemisel on kasutatud elektroonilisi infoallikaid: uudisteagentuuride ja 

meediaväljaannete andmebaase, täistekstandmebaasi EBSCO ning parlamentide kodulehtedel 

leiduvaid materjale. 

Ameerika Ühendriigid 

4. jaanuaril tuli kokku Ameerika Ühendriikide 110. Kongress, kus vabariiklased president 

George W. Bushiga eesotsas on esimest korda vähemuses nii Senatis kui ka Esindajatekojas. 

7. novembril toimunud Kongressi Esindajatekoja ja Senati vahevalimistel olid võidukad 

demokraadid. Mõlema koja päevakorras on esimene teema eetikareform, millega loodetakse 

edaspidi Kongressis suuremaid skandaale vältida. Kavas on püstitada tõkked rahvaesindajate 

ja lobistide vahele, sest möödunud aastal tuli neljal Esindajatekoja liikmel eetikanormide 

rikkumise tõttu tagasi astuda. Kongressi üksmeele paneb proovile Iraagi sõda, mis on 

tekitanud tõsise demokraatide ja vabariiklaste vastasseisu. 

BNS, 4.01. 2007, „USA-s tuli kokku demokraatide enamusega Kongress”. 

Esindajatekoda võttis ühehäälselt vastu otsuse mitte maksta Kongressi pensioni 

korruptantidest seadusandjatele. Demokraatide juhitav Esindajatekoda võttis 431 

poolthäälega vastu eelnõu, mis keelab maksumaksja rahast pensionite maksmise 

korruptsioonis, kohtule valevandumises või konspiratsioonis süüdi mõistetud 

seadusandjatele. Viimasel ajal on korruptsioonis süüdistatud mitut seadusandjat. Kongressi 

pensionid ulatuvad keskeltläbi 47 000 dollarini ehk enam kui 560 000 kroonini aastas. 

Senine seadus võimaldas pensioni maksmise lõpetada ainult siis, kui seadusandja 

mõistetakse süüdi riigireetmises või spionaažis. 

Reuters-BNS, 24.01.2007, „USA Esindajatekoda ei toeta korruptantidest seadusandjatele 

pensioni maksmist”. 

Austraalia 

Austraalia parlament tühistas inimembrüote kloonimise keelu. Kloonimise keelu tühistamine 

võimaldab teadlastel kasutada oma töös edaspidi raviotstarbelist kloonimist. Teadlased 

loodavad, et tüvirakkude uurimine aitab leida ravi paljudele haigustele, sealhulgas Parkinsoni 

ja Alzheimeri tõvele. Kõigil parlamendisaadikuil lubati hääletada oma südametunnistuse järgi 

ning nad polnud seotud oma partei poliitikaga. 

BBC News, 6.12.2006, „Australia overturns cloning ban”. –http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-

pacific/6214282.stm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6214282.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6214282.stm


Bhutan 

Bhutani uude parlamenti saavad kandideerida ainult kõrgharidusega inimesed, teatas 

keskvalimiskomisjon. 2008. aastal peetakse riigi ajaloos esimesed parlamendivalimised. 

Praegu kuuluvad parlamenti linnade ja külade määratud esindajad, kõrged ametnikud ja 

buda usujuhid. Bhutani keskvalimiskomisjoni esimees Dasho Kunzang Wangdi ütles 

Reutersile, et uus parlament tahetakse muuta maksimaalselt dünaamiliseks. "Seetõttu 

tahame, et igal parlamendiliikmel on vähemalt kõrgharidus," lausus Wangdi. Ta lisas, et 

parlamenti ei saa kandideerida välismaalasega abielus olevad inimesed. 

Reuters-BNS, 3.11.2006, „Bhutani uude parlamenti pääseb ainult kõrgharidusega”. 

Bosnia ja Hertsegoviina 

Bosnia ja Hertsegoviina valimiskomisjon teatas 1. oktoobril toimunud valimiste tulemused. 

Bosnia ja Hertsegoviina liberaalne partei sai parlamendis kaheksa, moslemite rahvuslik 

demokraatlik partei üheksa, Bosnia serblaste partei seitse, sotsiaaldemokraadid viis ja Bosnia 

horvaatide liit viis ning Serbia rahvuslik demokraatlik partei kolm kohta. Ülejäänud viis kohta 

jagunesid viie väiksema partei vahel. Üldvalimistel valiti peale Bosnia ja Hertsegoviina 

parlamendi ka Bosnia ja Hertsegoviina kolmeliikmelist presidentuuri ning 

regionaalparlamente. Valimistel osales 54 protsenti 2,75 miljonist hääleõiguslikust 

kodanikust. 

Xinhua News, 18.10.2006, „Election results announced in Bosnia-Herzegovina”. –

http://news3.xinhuanet.com/english/2006-10/19/content_5224854.htm 

Brasiilia 

Brasiilias hiljuti tehtud avaliku arvamuse uuring näitas, et brasiillased peavad riigi 

parlamendiliikmeid valelikeks ja arvavad, et nad töötavad vähe. Kaks viiendikku küsitletuist 

leidis, et demokraatia toimiks paremini ilma Rahvuskongressita. Pidevalt minnakse ühest 

parteist teise ja tagasi ning poliitikud on seotud paljude skandaalidega. 

Economist, Vol. 382, 10. Feb. 2007, Issue 8515, pp 36–38, „Parliament or pigsty?”. 

Hiina 

Hiina parlament võttis 16. märtsil vastu seaduse, mis annab üksikisiku omandile seadusliku 

kaitse. Selline seadus kehtestati kommunistliku suuna võtnud riigi 60 aasta pikkuse ajaloo 

jooksul esimest korda. Parlament võttis vastu ka seaduse, mis tõstab välismaiste ettevõtete 

tulumaksu Hiina firmadele kehtestatud tulumaksudega samale tasemele. Pekingis kogunev 

parlament otsustas seadused vastu võtta pärast kahenädalast koosistumist. 

Postimees Online, 16.03.2007, „Hiina kiitis heaks üksikisiku omandiseaduse”. –

http://www.postimees.ee/160307/esileht/majandus/250311.php 

http://news3.xinhuanet.com/english/2006-10/19/content_5224854.htm
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Hispaania 

Hispaania parlament alustas Franco diktatuuri ohvritele hüvitiste maksmise seaduse eelnõu 

arutamist. Tuhanded inimesed, sealhulgas poliitvangide perekonnad, saaksid pärast seaduse 

vastuvõtmist ühekordseid hüvitisi või pensione. Eelnõu näeb ette ka Franco hauamemoriaali 

ümberkorraldamise, et see peegeldaks mõlemat kodusõjas võidelnud poolt. Hispaania 

valitsus kinnitab, et seadusega ei taheta ajalugu ümber kirjutada ega inimesi mineviku 

kuritegude eest vastutusele võtta. Opositsiooniline Rahvapartei nõuab, et eelnõu tagasi 

võetaks, sest see kisub lahti juba paranenud vanad haavad. 

Etv24, 15.12.2006, „Hispaania arutab hüvitisi Franco diktatuuri ohvritele”. –

http://etv24.ee/index.php?0568605; 

BBC News, 14.12.2006, „Spain debates Franco reparations”. –

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6179767.stm 

Holland 

22. novembril toimusid Hollandis parlamendivalimised. Hollandi parlament koosneb kahest 

kojast: alamkoja ehk Teise Koja 150 liiget valib rahvas otse, ülemkoda ehk Esimene Koda 

koosneb 75-st provintside esindajate hulgast valitud liikmest. Kristlikud demokraadid, kuhu 

kuulub ka peaminister Jan Peter Balkenende, said alamkojas 41, Hollandi Tööpartei 32, 

Sotsialistlik Partei – üks kolmest suuremast parteist – 26, liberaalne Rahvapartei Vabaduse ja 

Demokraatia eest 22, parempoolne Vabaduse Partei 9 ja Rohelised Vasakpoolsed 7 kohta. 

Esimest korda Euroopas jõudis parlamenti ka loomade õiguste eest seisev partei. 

Xinhua News, 21.11.2006, „Backgrounder: Dutch general election“. 

– http://news3.xinhuanet.com/english/2006-11/21/content_5359452.htm 

Xinhua News, 23.11.2006, „Ruling Christian Democrats win Dutch election“. –

http://news3.xinhuanet.com/english/2006-11/23/content_5368007.htm; 

Jaanuaris keelas Hollandi Loomakaitsepartei oma parlamendihoones asuvates ruumides 

rotimürgi kasutamise. Erakond lubab oma ruumidesse panna ainult selliseid lõkse, mis 

hiirtele viga ei tee. Keskaegsete hoonete kompleksis Binnenhof´is paiknev Hollandi 

parlament on kaua aega närilistega hädas olnud. Ajaleht De Telegraaf avaldas ühe kristlikust 

demokraadist poliitiku nalja, et ta oli kontori enne loomakaitsjatele üleandmist leivapuru täis 

puistanud. 

Reuters-BNS, 17.01.2007, „Hollandi Loomakaitsepartei keelas rotimürgi parlamendis“. 

Iraan 

Iraani parlament hääletas seaduseelnõu poolt, mis lubab võtta kõigilt Iraani saabunud USA 

kodanikelt näpujäljed. President Mahmoud Ahmadinejad ja tema administratsioon olid 

seaduseelnõu vastu, sest neil pole midagi tavalise ameeriklase vastu. Seadust peetakse 

http://etv24.ee/index.php?0568605
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6179767.stm
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vastuseks USA nõudele Iraani kodanike sõrmejälgede kogumiseks, mis seati sisse pärast 

2001. aasta 11. septembri rünnakut. Seaduseeelnõu poolt hääletanud parlamendiliikme 

Morteza Tammadoni sõnul läheb USA aina julgemaks, kui Iraani parlamendiliikmed 

taanduvad. Seaduseelnõu vastu olnud Iraani välisministri Manouchehr Mottaki arvates tahab 

Bushi administratsioon Iraani rahvast alandada, kuid ameeriklased ei hääletanud Bushi 

poliitika poolt. 

Xinhua News, 19.11.2006, „Iranian parliament approves bill to fingerprint Americans“. –

http://news.xinhuanet.com/english/2006-11/19/content_5351364.htm 

Itaalia 

Itaalia valitsus kiitis heaks seaduse, millega suurendatakse isiklikuks tarbimiseks lubatud 

kanepikogust kaks korda, ning teatas narkoseaduste ulatusliku reformimise kavast. 

Parlamendis toimus äge kanepiteemaline arutelu, mis tuli vahepeal katkestada, sest 

kommunistist saadik Francesco Caruso teatas, et on külvanud kanepiseemneid 

parlamendihoone ümbruse peenardele, põhjustades saalis pahameeletormi. Hiljem tunnistas 

Caruso, et tegemist oli naljaga. 

Reuters-BNS, 14.11.2006, „Itaalia leevendas kanepi omamise keeldu“. 

Kanada 

Kanada parlament tunnistas, et quebeclased on eraldi rahvus ühtse Kanada koosseisus. 

Kanada parlamendi alamkoda võttis otsuse vastu 266 häälega. Valitsuse hinnangul peaks 

otsus aitama leevendada prantsuskeelse Québeci separatistlikke meeleolusid. Kriitikute 

hinnangul võib otsus aga separatiste toetada. Iseseisvusmeelne Bloc Québecois teatas, et 

kavatseb otsuse alusel nõuda uusi õigusi, näiteks Québeci õigust rahvusvahelistel 

kohtumistel sõna võtta. Québeci provints nimetab juba ammu oma seadusandlikku kogu 

Québeci Rahvusassambleeks ja Québec Cityt rahvuspealinnaks. 

Reuters-BNS, 28.11.2006, „Kanada parlament tunnistas quebeclased eraldi rahvaks“. 

Leedu 

Leedu Seim võttis 16. jaanuaril vastu otsuse, milles kutsutakse Venemaad alustama 

konsultatsioone Leeduga Nõukogude okupatsiooni kahjude korvamiseks. Seimile esitati 

arutamiseks kaks otsusevarianti. Leedu seadusandjad otsustasid sotsiaaldemokraadi Justinas 

Karosase variandi kasuks, mis tõstatas lisaks 1991. aasta 13. jaanuari ohvrite hüvitisele 

küsimuse kogu okupatsiooniaja kahjude korvamisest. Dokument võeti vastu 43 poolt- ja 

kahe vastuhäälega, üheksa seadusandjat jäi erapooletuks. Leedu on poole sajandi pikkuse 

okupatsiooniaja hüvitise suuruseks arvutanud 80 miljardit litti. 

BNS, 16.01.2007, „Leedu Seim kutsus Venemaad kõnelustele okupatsioonikahjude üle“. 

http://news.xinhuanet.com/english/2006-11/19/content_5351364.htm


Läti 

Läti Seimi kodakondsusseaduse järgimist jälgiva komisjoni uus esimees, isamaalane Pēteris 

Tabūns soovib karmistada kodakondsusseadust ning on mures selle pärast, et Läti 

kodanikuks võib saada veel 450 000 mittekodanikku. "On selge, et kodakondsuse andmise 

korda tuleb teha märksa karmimaks. Esiteks peab kodakondsuse taotleja läti keele oskus 

olema palju parem," ütles rahvuslaste erakonda Isamaale ja Vabadusele kuuluv Tabūns. 

Tema sõnul ei tohi korduda hiljutine olukord Liepājas, kus 8000. naturaliseerunud kodanik 

ei suutnud kodakondsuse kättesaamise pidulikul tseremoonial sõnagi läti keeles öelda. 

Tabūns leiab, et Seimi 5. koosseis tegi vea, kehtestades mittekodaniku staatuse. 

"Humanismist väljastasime ise mittekodanike passid ning peame nüüd nende eest vastutust 

kandma. Andes passi, ütlesime, et need, kes viisid ellu venestamist, on meie inimesed! 

Rahvusvahelisele üldsusele ei selgitatud taasiseseisvumise esimestest päevadest, et need on 

tsiviilokupandid," selgitas ta. 

BNS, 6.12.2006, „Läti seimi komisjonijuht nõuab kodakondsusseaduse karmistamist“. 

Seim võttis 8. veebruaril teisel ja ühtlasi viimasel lugemisel vastu seaduse, mis volitab 

valitsust allkirjastama piirilepingu Venemaaga selgitavat deklaratsiooni lisamata. Eelnõu 

vastuvõtmise poolt hääletas 69 ja vastu 26 saadikut, erapooletuid ei olnud. Vastu hääletasid 

kõik Uue Aja fraktsiooni liikmed ning rahvuslaste ühenduse Isamaale ja Vabadusele 

esindajad, samuti Roheliste ja Talurahva Liidu esindajad. Seimi juures toimus 1. veebruaril 

opositsioonierakonna Uus Aeg ning rahvuslaste ühenduste pikett, millega protestiti Läti-

Vene piirileppe sõlmimise vastu. Nagu näitab hiljuti korraldatud küsitlus, arvab 41,4 

protsenti Läti elanikest, et Venemaaga piirilepingu sõlmimise kohta tuleks korraldada 

rahvahääletus. 

BNS, 1.02.2007, „Läti Seimi juures protestitakse piirileppe vastu“; 

BNS, 8.02.2007, „Läti Seim volitas valitsust Venemaaga piirilepet sõlmima“; 

BNS, 17.02.2007, „Ligi pooled Läti elanikud viiksid piirileppe referendumile“. 

Mauritaania 

Mauritaanias lõppes ajalooliste parlamendivalimiste teine voor, milles nähakse pärast 

riigipööret olulist sammu teel demokraatiale. Enam kui 660 000 valijat andis oma hääle 

valimistel, mille putšistid kuulutasid välja mõni päev pärast 21 aastat kestnud Maaouiya Ould 

Taya sõjaväelise hunta kukutamist mullu augustis. Novembris aset leidnud esimeses voorus 

valiti 95 parlamendikohast 43, teises voorus ülejäänud 52 kohta. Euroopa Liidu vaatlejate 

juht Marie Anne Isler Béguini sõnul vastas hääletamine tavapärastele valimisstandarditele. 

AFP-BNS, 4.12.2006, „Mauritaanias lõppesid ajaloolised parlamendivalimised”. 

Norra 



Veerand praegustest Norra parlamendiliikmetest on tunnistanud maksudest kõrvalehoidmist 

eraelus. Ajalehe VG uurimuse järgi on 169-st parlamendiliikmest 43 tunnistanud, et nad on 

kasutanud musta tööjõudu, maksnud registreerimata lapsehoidjatele ja ehitajatele käest 

kätte ning varjanud oma tulusid. Konservatiiv Børge Brende tunnistas, et maksis 

ebaseaduslikult koristajale, maalrile ja lapsehoidjale ning tunneb selle pärast piinlikkust, 

kuigi siis ta oli veel noor ja polnud parlamendis. 

Aftenposten English Web Desk, 20.10.2006, „Members of parliament admit 'under the table' 

deals“. – http://www.aftenposten.no/english/local/article1502808.ece 

2009. aasta oktoobris muutub Norra parlament ühekojaliseks. Norra on Põhjamaadest 

viimane, kes loobub kahekojalisest parlamendisüsteemist. Praegu on parlament jagunenud 

kaheks kojaks – väiksem Lagtinget ja suurem Odelstinget. 

Norden, 22.02.2007, “Norway to have single chamber parliament”. –

http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6779&lang=6 

Pakistan 

Pakistani parlamendi ülemkoda Senat võttis vastu seaduseparanduse vägistamise ja 

abielurikkumise kohta. Naiste kaitse seadus võeti vastu ülemkoja häälteenamusega. 

Seadusemuudatus teeb vägistamise karistatavaks kooskõlas islami käskudega. Valitsuse 

sõnul kaitseb nüüd seadus naisi ekspluateerimise eest, ohjeldab politsei võimu 

kuritarvitamist ja aitab luua õiglasemat ühiskonda. Opositsiooniliste islami rühmitiste 

arvates viib uus seadus Pakistani vulgaarsesse ja rõvedasse vabaseksi ühiskonda. 

Xinhua News, 23.11.2006, „Pakistani Senate passes amendment on Islamic laws”. –

http://news3.xinhuanet.com/english/2006-11/24/content_5368684.htm 

Poola 

Rühm Poola parlamendiliikmeid esitas seaduseelnõu taotlusega kuulutada Jeesus Kristus 

oma katoliikliku maa kuningaks. Eelnõule kirjutas alla 46 saadikut. Neitsi Maarja kuulutas 

Poola kuningannaks 350 aastat tagasi Poola kuningas Jan II Kazimierz. Jeesus tehtaks 

kuningaks nii teoloogilisel kui ka ajaloolisel alusel. Taotlust on kritiseerinud Poola 

vaimulikud. 

BBC News, 21.12.2006, „Polish MPs bid to make Jesus king“. –

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6200539.stm 

Prantsusmaa 

Prantsusmaa parlament võttis 19. veebruaril vastu põhiseaduse muudatuse, mis kaotab 

Prantsusmaal surmanuhtluse. Peaaegu 900 saadiku toetuse võitnud muudatus sätestab: 

Prantsusmaal ei tohi kedagi surmanuhtlusega karistada. President Jacques Chirac saavutas 

http://www.aftenposten.no/english/local/article1502808.ece
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6779&lang=6
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oma eesmärgi – surmanuhtluse keelustamise parlamendi mõlema koja ühisistungil 

referendumit korraldamata. 

Xinhua News, 20.02.2007, „France adopts constitutional amendment, abolishing death 

penalty“. – http://news.xinhuanet.com/english/2007-02/20/content_5757840.htm 

Rwanda 

Parlamentidevahelise Liidu andmeil on umbes 17 protsenti maailma riikide parlamentide 

liikmeist naised, kõige rohkem on naisi Rwanda, Rootsi ja Costa Rica parlamendis. 

Rwanda 80-kohalises parlamendis on 39 naist, seega 48,8 protsenti parlamendiliikmeist. 

Rootsis on naisi 47,3 ja Costa Ricas 38,6 protsenti, neljandal kohal on Soome 38, viiendal 

Norra 37,9 ja kuuendal Taani 36,9 protsendiga. X Riigikogu 19 naise ja 18,8 protsendiga on 

selles nimekirjas 57. kohal. 146 riigi nimekirja lõpus on Kõrgõzstanile, Naurule ja Saudi 

Araabiale lisaks kuus väikeriiki, mille parlamendis ei ole ühtki naist. 

Etv24, 04.03.2007, „Kõige rohkem naisi on Rwanda parlamendis”. –

http://news.tr.ee/freim.php?target=41663&o=1 

Saksamaa 

Saksamaa parlament kiitis heaks terrorismivastase andmebaasi loomise, mis aitab 

vahendada informatsiooni julgeolekuteenistuste vahel. Seaduse järgi suurenevad ka politsei 

ja luureteenistuse järelevalve jõud. Andmebaas sisaldab teavet kahtlusaluste religiooni, 

elukutse, harjumuste, pangatoimingute jms kohta. Mõned seadusandjad väljendasid muret, 

et Saksamaa võib muutuda politseiriigiks. 

Xinhua News, 2.12.2006, „Germany approves creation of anti-terror database”. –

http://news3.xinhuanet.com/english/2006-12/02/content_5420629.htm 

Serbia 

21. jaanuaril toimunud Serbia parlamendi valimistel võitis rahvuslik Serbia Radikaalne Partei, 

saades 250-liikmelises parlamendis 81 kohta. Serbia presidendi Boris Tadići Demokraatlik 

Partei jäi 64 kohaga teiseks. Minister Vojislav Koštunica Serbia Demokraatliku Partei ja Uue 

Serbia liit sai 47 kohta. "Serbia valimised olid vabad ja õiglased," ütles OSCE vaatlusmissiooni 

juht Göran Lennmarker. „Rahvusvahelised vaatlejad täheldasid ka, et kampaania oli jõuline ja 

toimus piiranguteta õhkkonnas. Meedia kajastus parteide ja nende tegevuse kohta oli 

ulatuslik. Avalik-õiguslik ringhääling kajastas kampaaniat üldiselt tasakaalustatult." 

AFP-BNS, 22.01.2007, „OSCE: Serbia valimised olid vabad ja õiglased”; 

Xinhua News, 26.01.2007, „Serbia announces results of parliamentary elections”. –

http://news.xinhuanet.com/english/2007-01/26/content_5654700.htm 

http://news.xinhuanet.com/english/2007-02/20/content_5757840.htm
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Soome 

Soome parlament hääletas seaduseelnõu poolt, mis lubab üksikutel naistel ja lesbipaaridel 

saada viljakusravi. Parlamendi debati kulminatsioon tõi Eduskunna hoone ette 

demonstrandid ja politseinikud. Ühel pool seisid demonstrandid loosungitega „Laps vajab 

isa!“, teisel pool kanti vikerkaarevärvilisi plakateid lesbipaaride toetuseks. Lahing jäi 

verbaalsele tasandile. 

Helsingin Sanomat International Edition, 13.10.2006, „Parliament votes to allow fertility 

treatment for single women and lesbian couples”. 

18. märtsil peetud parlamendivalimised võitis napi enamusega Soome Keskerakond (Suomen 

Keskusta) konservatiivse Rahvusliku Koonderakonna (Kansallinen Kokoomus) ees, kolmanda 

koha said sotsiaaldemokraadid. Seekordsest hääletusest võttis osa 67,8% hääleõiguslikest 

kodanikest. Keskerakonda toetas neist 23,1%, see tagas erakonnale 200-liikmelises 

Eduskunnas 51 kohta. Koonderakonna poolt hääletas 22,3% hääletanuist, tulemus andis 

parlamendis 50 kohta. Sotsiaaldemokraate eelistas 21,4% valinuist ja nad said 45 kohta. 

Vasakpoolsete Liitu (Vasemmistoliitto) toetas 8,8% valinuist, mis tagas 17 kohta. Rohelist 

Liitu (Vihreä Liitto) eelistas 8,5% hääletanuist ning partei sai 15 kohta. Kampaania käigus 

hoidusid poliitikud viisakalt vastasseisust võimalike liitlastega ning pakkusid lahendusi 

valijate peamistele muredele, nagu sotsiaalteenused ja töökohtade loomine, 

kliimamuutused. Valimiskampaania teema oli ka kiiresti vananev Soome ühiskond. 

Seekordsed valimised olid tõenäoliselt viimased, kus valijate enamuse moodustasid töötavad 

inimesed. 

STT-Reuters-BNS, 19.03.2007, „Soome parlamendivalimised võitis 

Keskpartei“;http://web.eduskunta.fi 

Suurbritannia 

Briti parlamendi ülemkoja ehk Lordidekoja liikmed ei hääletanud Lordidekoja reformimise 

poolt, mille alamkoda oli heaks kiitnud 80 protsendi häältega. Parlamendi alamkoda juhtiva 

ministri Jack Straw ettepaneku kohaselt oleks pool ülemkoja liikmeist valitud ja pool 

määratud, kuid ta lubas toetada ka ettepanekuid valida 60 või 80 protsenti Lordidekoja 

liikmeist. Refomi kohaselt oleks vähendatud ka lordide arvu ning piiratud nende võimu. 

BBC News, 17.03.2007, „Peers reject Lords reform plans“. –

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6446887.stm 

Tšehhi 

Tšehhi parempoolne Kodanike Demokraatlik Partei sai parlamendi ülemkojas absoluutse 

enamuse – 81 kohast 41. See on esimene erakond, kes on võitnud 1996. aastal asutatud 

Senatis absoluutse enamuse. Sotsiaaldemokraadid said kuus kohta, kristlikud demokraadid 

neli ning kolm väikest sõltumatut parteid igaüks ühe. 

http://web.eduskunta.fi/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6446887.stm


AFP–BNS, 28.10.2006, „Tšehhi parempoolsed võitsid senatis enamuse“. 

Ukraina 

Ukraina parlament võttis 6. veebruaril vastu seaduse riiklike gaasijuhtmeoperaatorite 

erastamise keelustamiseks. 439 hääletanust oli seaduse poolt 430 parlamendisaadikut. 

Vastuvõetud seadus keelustab riiklike gaasijuhtme operaatorfirmade ühinemised, jagamised 

ja ülevõtmised. 

Seadus keelab ühtlasi pankrotimenetluse algatamise riiklike gaasiettevõtete, sealhulgas 

Ukraina Naftogazi ja tema tütarfirmade vastu. 

Interfax-BNS, 6.02.2007, „Ukraina keelustas gaasijuhtmeoperaatorite erastamise“. 

Ungari 

Ungari peamise opositsioonipartei Fideszi juhid võtsid maha tõkked, mille politsei oli 

püstitanud parlamendihoone ette valitsusvastaste meeleavaldajate eemalhoidmiseks. Politsei 

ei takistanud Fideszi parlamendirühma juhte, kuid hiljem ilmus parlamendiesisele väljakule 

märulipolitsei. Fidesz nimetas oma tegutsemist kodanikuallumatuseks. Mullu toimusid 

väljakul massilised ja kohati vägivaldsed meeleavaldused peaminister Ferenc Gyurcsány 

vastu. Fideszi juhid katkestasid parteikoosoleku, et ise metalltõkked eemaldada. Nende 

sõnul on tõkked seadusvastased, sest ei luba rahval oma protestiõigust kasutada. 

Reuters-BNS, 2.02.2007, „Ungari opositsioon lammutas parlamendi ees barjääre“. 

Venemaa 

Venemaa Riigiduuma määras kindlaks neli regiooni, kuhu luuakse hasartmängutsoonid. 

Kasiinoreservaadid hakkavad paiknema Kaliningradi oblastis, Altai Vabariigis, Primorje krais 

ning Rostovi oblasti ja Krasnodari krai piirialal. Tegevuslitsentsi omavad mängupõrgud 

võivad jätkata tegevust väljaspool hasartmängutsoone 2009. aasta 30. juunini. 

BNS, 14.12.2006, „Vene mängupõrgud koondatakse nelja piirkonda“. 

Vene parlament pikendas surmanuhtlusele kehtestatud 10-aastast moratooriumi veel kolme 

aasta võrra, lükates edasi vandemeestekohtule ülemineku Tšetšeenias. Riigiduuma andis 

detsembris lõpliku heakskiidu seadusele, mille alusel asendatakse Tšetšeenias 

traditsiooniline õigusemõistmine vandekohtuga 2010. aastal, mitte tuleval aastal, nagu 

esialgu oli kavandatud. Venemaa kriminaalkoodeksis eksisteerib surmanuhtlus edasi, kuid 

ülimat karistusmäära pole täide viidud 1996. aastast alates. Konstitutsioonikohus otsustas 

kolm aastat tagasi, et kohus ei saa ühtegi kurjategijat surma mõista senikaua, kuni kogu 

riigis on mindud üle vandekohtu süsteemile. Arvamusuuringud näitavad, et rohkem kui 65 

protsenti venelastest tahab surmanuhtluse taastamist ja nende kuritegude ringi laiendamist, 

mille eest saaks seda karistust rakendada. 



Reuters-BNS, 08.12.2006, „Vene Riigiduuma pikendas moratooriumi surmanuhtlusele“. 

Riigiduuma väliskomitee esimees Konstantin Kossatšov nimetas Eestis vastuvõetud 

sõjahaudade kaitse seadust rahvusäärmuslaste võiduks. "Ma hindan seda fakti 

äärmusnatsionalistlike jõudude võiduna seoses Eestis märtsikuus toimuvate 

parlamendivalimistega," ütles Kossatšov Interfaxile. Kossatšovi sõnul on Eesti niigi pälvinud 

tänapäeva Euroopas revanšismipisikust nakatunud halva riigi kuulsuse. Nördimust 

väljendasid ka teised Riigiduuma liikmed. 17. jaanuaril võttis Riigiduuma vastu avalduse, 

milles saadikud pöörduvad Venemaa presidendi Vladimir Putini ja valitsuse poole seoses 

Eestis vastuvõetud sõjahaudade kaitse seadusega. Riigiduuma avalduse väitel on seadus 

suunatud fašismi vastu võidelnud ohvrite mälestuse hävitamiseks. Avalduses rõhutatakse, et 

mainitud seadus näitab Eesti võimude soovi jätkata natsismi heroiseerimise kurssi. 

Interfax-BNS, 10.01.2007, „Vene duumaliikmed taunisid Eesti sõjahaudade seadust“, 

11.01.2007, „Riigiduuma on Eesti sõjahaudade seadusest nördinud“; 

Etv24, 17.01.2007, „Duuma pöördus Putini poole sõjahaudade kaitse seaduse asjus“. –

http://www.etv24.ee/index.php?0569883 
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