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eu-LISA tähistab juubelikonverentsiga oma 10. tegevusaastat 

Tallinnas tegutsev Euroopa Liidu (EL) IT-agentuur eu-LISA tähistab 13. oktoobril 2022 toimuva 
juubelikonverentsiga agentuuri 10. tegevusaastat. Koostöös Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Tšehhi 
Vabariigiga korraldatav hübriidkonverents „10 years as the Digital Heart of Schengen” toimub  Swissôtel 
Tallinnas. Juubeliüritus markeerib sümboolselt ka eu-LISA kauaaegse peadirektori Krum Garkovi ametiaja 
lõppu 2022. aasta oktoobris. 

eu-LISA on möödunud kümne aasta jooksul pühendunud jäägitult ELi piirivalve- ja rändesüsteemide 
digitaliseerimisele, aidates seeläbi kaasa ohutuma ja turvalisema Euroopa loomisele. Agentuuri peadirektori 
Krum Garkovi sõnul on algselt pigem tehniliste ülesannete täitmiseks loodud IT-agentuur saanud teerajajaks 
uute innovaatiliste tehnoloogiate kavandamisel ja kasutuselevõtmisel ELi justiits- ja siseturvalisuse 
valdkonnas. Järgmise kümnendi eesmärk on nimetatud valdkonna täielik digitaliseerimine ehk olemasolevate 
süsteemide täiustamine, uute väljatöötamine ning süsteemide koostoime tagamine. 

eu-LISA juubelikonverentsi esinejate hulgas on ELi institutsioonide ja ametite ning rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja ELi liikmesriikide kõrgetasemelised esindajad. eu-LISAl on eriliselt hea meel tervitada 
konverentsil Euroopa Komisjoni asepresidenti Margaritis Schinast, siseasjade volinikku Ylva Johanssoni, 
eesistujariiki esindavat Tšehhi Vabariigi asepeaministrit ja siseministrit Vít Rakušani ning Euroopa Parlamendi 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimeest Juan Fernando López Aguilari.  

Ühe peamise teemana keskendutakse neljapäeval toimuval konverentsil eu-LISA tegevusele ELi piirivalve- ja 
rände süsteemide ajakohastamisel. Räägitakse nii praegu kasutatavate süsteemide võimalustest ja 
arenguvajadustest kui ka arendusjärgus olevate uute IT-süsteemide funktsioonidest. Juba järgmisel aastal 
võetakse Euroopa Liidu liikmesriikides kasutusele riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem (EES), Euroopa 
reisiinfo ja reisilubade süsteem (ETIAS) ning Euroopa karistusregistrite infosüsteem kolmandate riikide 
kodanikele (ECRIS-TCN) ning nende koostalitlusvõimet toetavad komponendid. See tähistab uue IT-
arhitektuuri rakendamise algust, parandades veelgi ELi piirihaldust ja sisejulgeolekut. Lisaks toob Euroopa 
Komisjoni 2022. aasta kevadel käivitatud viisade digitaliseerimispakett eu-LISA jaoks kaasa olulisi arenguid ja 
annab agentuurile uusi ülesandeid viisapoliitika valdkonnas.  

Juubelikonverentsil käsitletakse ka justiits- ja siseturvalisuse valdkonna tulevikusuundi, mille elluviimisel saab 
eu-LISA pakkuda oma ekspertteadmisi. Ühtlasi arutletakse selle üle, millist tehnoloogilist innovatsiooni on vaja, 
et vastata Schengeni alal võimalike arengute ja Euroopa julgeolekuolukorra väljakutsetele.  

Juubelikonverentsi võtab kokku eu-LISA peadirektori asetäitja Luca Tagliaretti. 

Rohkem infot eu-LISA konverentsi kohta on leitav leheküljelt: https://www.eulisaconference.eu/ 
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Taust 

eu-LISA (Vabadusel, Turvalisusel ja Õiglusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Amet) loodi 2011. aastal pakkumaks pikaajalisi IT-alaseid lahendusi Euroopa Liidu 
siseturvalisuse tagamiseks ning asüüli-, migratsiooni- ja piiripoliitika elluviimiseks Euroopas. eu-LISA loodud 
IT-süsteemid Eurodac (Euroopa varjupaigataotlejate sõrmejälgede andmebaas), SIS (Schengeni 
infosüsteem) ja VIS (viisainfosüsteem) on täna Euroopa Liidu liikmesriikides aktiivselt kasutusel. Lisaks käivad 
arendustööd EESi (riiki sisenemise ja riigist lahkumise registreerimise süsteem), ETIASe (Euroopa reisiinfo ja 
–lubade süsteem) ning ECRIS-TCNi (Euroopa karistusregistrite süsteem kolmandate riikide kodanike jaoks) 
IT-süsteemide loomisel viimaks ELi siseturvalisuse ja piirivalve järgmisele tasandile. 

 

Lingid 

Konverentsi veebileht: https://eulisaconference.eu 

Esinejad: https://www.eulisaconference.eu/speakers-2022/ 

Konverentsi kava: https://www.eulisaconference.eu/agenda-2022/ 

Konverentsileht Twitteris: https://twitter.com/euLISAconf 

#euLISA10 • #eulisaconference • #EU2022CZ 
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