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Euroopa IT agentuur, eu-LISA, asus tööle nutikate lahendustega uues peamajas, Põhja-Tallinnas.
Euroopa IT agentuur (eu-LISA) tähistab kolmapäeval, 19. septembril uue peamaja avamist
piduliku üritusega, et tänada neid, tänu kellele on agentuuril nüüd energiasäästlik ja nutikate
tehnoloogiliste lahendustega kaasaegne töökeskkond. Üritusel osalevad eu-LISA haldusnõukogu
ja nõuandegruppide-, Euroopa Komisjoni-, Euroopa Liidu teiste agentuuride- ja Eesti valitsuse
esindajad ning agentuuri töötajad enam kui seitsmeteistkümnest (17) EL liikmesriigist.
Seitse aastat tagasi (2011) otsustasid Euroopa Parlament ja Nõukogu asutada Euroopa agentuuri
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks
(eu-LISA) asukohaga Eestis, Tallinnas. Eesti valitsus lubas uuele agentuurile ehitada tema
vajadustele ning nõuetele vastava peakontori. Pärast mitut pingelist aastat ettevalmistusi ja tihedat
koostööd EL ja Eesti ametkondadega on agentuuril oma „kodu“ - peamaja – mis asub Tallinnas,
Lennusadama vahetus läheduses. Ameti operatiivülesandeid täidetakse Prantsusmaal Strasbourgis
ning tehniline varurajatis toimib Austrias Sankt Johann im Pongaus.
Kolme geograafilise asukohaga agentuuri peakontor alustas Tallinnas tööd 2012.a. alguses
ajutistes ruumides, Rävala 4. Eesti Vabariigi Siseministeerium, kes korraldas Riigi Kinnisvara ASi abil
eu-LISAle uue peamaja ehitust, andis agentuurile valdused üle selle aasta juulis.
eu-LISA tegevdirektor Krum Garkov :“ See maja teeb au kõigile, kes nägid vaeva, et eu-LISAl oleks
oma kodu, kus üha kasvavaid kohustusi täita. See maja on uueks maamärgiks Tallinnale. See on ka
Euroopa integratsiooni mõjus sümbol. Ärme siis tee olematuks seda, mis on juba saavutatud.
Kasutades ära mineviku kogemusi, mis on meid koostegutsemiseni viinud, ehitame edasi stabiilsust
ja heaolu pakkuvat Euroopa Liitu, mida me kõik vajame. Meie, see tähendab Euroopa agentuur,
mis loodi turvalisust tagavate suuremahuliste IT süsteemide juhtimiseks, anname endast parima, et
Schengeni ala toimiks tõrgeteta ning et Euroopa Liit leiaks asjakohased lahendused nii tänastele kui
homsetele turvaprobleemidele.
Süsteemid, mida eu-LISA haldab ning teenused, mida
liikmesriikidele pakume, on meie panus ühenduse tugevusse. eu-LISA tugi liikmesriikidele ja Euroopa
institutsioonidele on kindel ja mitmekülgne, selleks et me koos saaksime muuta Euroopat
turvalisemaks ja tugevamaks.”
Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et IT-agentuuril on Euroopa Liidu siseturvalisuse hoidmisel
väga oluline roll. „Me liigume siseturvalisuse tagamisel aina enam digitaalsete lahenduste ja
andmete ristkasutamise poole, mille eestvedajaks on IT-agentuuri peakorter Tallinnas. See
tähendab, et ka Euroopa Liidu ülene infotehnoloogiline oskusteave koondub aina rohkem Tallinna,“
sõnas siseminister.
Taustainfo
eu-LISA on Euroopa agentuur, mis loodi Euroopa Liidu turvalisust tagavate suuremahuliste
infosüsteemide operatiivjuhtimiseks ja arendamiseks ning vastava sidetaristu haldamiseks. Kolm
peamist infosüsteemi, mille toimise eest eu-LISA praegu vastutab on:
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Schengeni infosüsteem (SIS),
viisainfosüsteem (VIS) ja
asüülitaotlejate infosüsteem Eurodac.

Lähiaastatel peab eu-LISA välja töötama EL infosüsteemide koostalitusvõime saavutamiseks
vajalikud tehnilised lahendused, selleks et piirivalve-, õiguskaitse- ja immigratsiooniametnikud
saaksid oma igapäevatöös kasutada kiirelt ja arukalt toimivaid süsteeme. Lisaks sellele peab eu-LISA
välja arendama ka mitu uut infosüsteemi ning neid haldama nii nagu näeb ette agentuuri uus,
laiendatud mandaat, mis jõustub eeldatavasti sellel sügisel1. Need uued infosüsteemid on:
 Riiki sisenemise ja riigist väljumise süsteem (European Entry/Exit System [EES])
 Euroopa reisiinfo ja reisilubade süsteem (European Travel Information Authorisation
System [ETIAS])
 Euroopa karistusregistrite infosüsteem (European Criminal Records Information System –
Third Country Nationals [ECRIS-TNS])

Lisainfo:
www.eulisa.europa.eu
Twitter; Facebook; LinkedIn; YouTube
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Laiema mandaadi kinnitamiseks vajalik määrus on jõustumisprotsessi lõppfaasis ning jõustub 20 päeva
pärast
EL Ametlikus Teatajas avaldamist, eeldatavasti sellel sügisel.
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