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eu-LISA - Digitaalselt kaitstud ja turvalise Euroopa suunas 

Digitaalne tehnoloogia mõjutab meie igapäevaelu - seda, kuidas inimesed kohtuvad, 
suhtlevad ja töötavad. Tehnoloogia on muutunud kaasaegse maailma jaoks põhiliseks 
vahendiks, mis hõlbustab teabevahetust, võimaldab paindlikke lahendusi ning toetab 
sujuvaid protsesse. Käimas on ülemaailmne digitaalne transformatsioon. 

See, mil määral kaasaegne tehnoloogia võib positiivsetele muutustele kaasa aidata, 
ilmneb ka justiits- ja siseasjade puhul. Õiguskaitse, piirikontrolli ja rände haldamise 
tõhusus tugineb üha enam tänapäevastele tehnoloogilistele vahenditele. eu-LISA on 
Euroopa agentuur, kes haldab suuremahulisi IT-süsteeme, mis on vajalikud Euroopa Liidu 
justiits- ja sisepoliitika rakendamiseks. eu-LISA on ka digitaalsete lahenduste rakendamise  
oluline osapool oma vastutusalas. Agentuuri hallatavad IT-süsteemid on ühiskonnas 
võtmetähtsusega, võimaldades tõhusat teabevahetust ning täpsete ja usaldusväärsete 
andmete tagamist. Üks neist, Schengeni infosüsteem, sisaldab ligi  75 miljonit 
hoiatusteadet, mis aitavad õiguskaitseasutustel tuvastada tagaotsitavaid isikuid ja 
objekte ning võtta koheselt kasutusele meetmed kodanike julgeoleku tagamiseks. 
Viisainfosüsteem võimaldab viisataotluste turvalist töötlemist ning tõhusat piirikontrolli. 
See süsteem haldab ligikaudu 48 miljoni Euroopasse reisiva inimese taotlusi. Eelmainitud 
süsteemide haldamine ning koostöö EL-i liikmeriikide ja infosüsteeme kasutavate 
partneritega mängib olulist rolli turvalise Euroopa tagamisel.  

17.-18. oktoobril toimub Tallinnas eu-LISA aastakonverents „Digitaalselt kaitstud ja 
turvalise Euroopa suunas“. Üritusel osaleb ligi 180 külalist, kes esindavad riigiasutusi ja 
rahvusvahelisi organisatsioone, ELi institutsioone ja agentuure, teadusringkondi ning 
ettevõtjaid. Peaesinejad on Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik 
Dimitris Avramopoulos,  Eesti siseminister Andres Anvelt ja eu-LISA juht Krum Garkov. 
Teadmisi ja kogemusi jagavad eksperdid Europolist, Euroopa Varjupaigaküsimiste 
Tugiametist, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametist ning Euroopa Liidu Põhiõiguste 
Ametist.  

eu-LISA juhi Krum Garkovi sõnul on kaitstud ja turvaline Euroopa Eesti kui EL-i Nõukogu 
eesistujariigi ning ka agentuuri prioriteet. „Valisime tänavuse konverentsi teema, et 
peegeldada neid ühiseid väärtusi ja uurida, kuidas digitaalseks muutumine võib 
suurendada Euroopa sisejulgeolekut. Praktikutena keskendume digitaalsetele 
lahendustele, mis mõjutavad õiguskaitset, piirikontrolli ja varjupaigataotlejaid. Samuti ka 
IT-süsteemide koostalitusvõimele ning mobiilsidetehnoloogiate kasutamisele turvalisuse 
tagamisel,“ ütles Garkov. 

Eesti siseminister Andres Anvelt rõhutas, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina tahab 
Eesti muuhulgas panna maksimaalselt tööle erinevad infosüsteemid, et hoida EL-i 
kaitstud ja turvalisena. „Me jätkame enda tööd, et olemasolevad ja tulevased Euroopa 
Liidu infosüsteemid edastaksid 2020 aastaks andmeid sujuvalt. Eesti on hea näide selle 
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kohta, kuidas koostalitusvõime riiklikul ja rahvusvahelised tasandil on tõhustanud meie 
õiguskaitset ning vähendanud kuritegevust. Euroopa sisejulgeolek peab toimima samal 
viisil, sest EL-i elanikud väärivad parimat võimalikku kaitset,“ sõnas minister Anvelt. 

Konverentsist toimub otseülekanne veebiaadressil www.eulisaconference.eu ning 
Twitteri seina kaudu saab interaktiivselt osaleda üle maailma. 

Taustaks 
EL-i agentuuride täisnimed: 

 Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

 Euroopa Varjupaigaküsimiste Tugiamet (EASO)

 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

http://eulisaconference.eu  
http://www.eulisaconference.eu/speakers 
https://twitter.com/euLISAconf 
#DigitalWay2017 
#eulisaconference 
#EU2017EE 
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