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Euroopa Komisjoni volinik Ylva Johansson külastas eu-LISA-t  
Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Ylva Johansson külastas täna, 21. märtsil Euroopa Liidu IT agentuuri 
eu-LISA peakorterit Tallinnas. 

Volinik kohtus visiidi käigus eu-LISA juhtkonnaga, arutades agentuuri selle aasta prioriteete ning rolli Euroopa 
Liidu siseturvalisuse toetamisel. EL-i siseasjade valdkonna digitaliseerimisest rääkides andis agentuur 
volinikule ülevaate piirivalves kasutatavate IT-süsteemide ja nende koostalitusvõime uue raamistiku 
rakendamisest.  

Olulise teemana keskenduti kohtumisel Venemaa Ukraina invasiooni mõjule EL-i viisainfosüsteemi (VIS), 
Schengeni infosüsteemi (SIS) ja EL-i varjupaigataotluste käsitlemiseks loodud infosüsteemi Eurodac 
toimimisele. 

Agentuuri töötajatega peetud videokonverentsil märkis volinik Johansson, et eu-LISA hoiab ELi asüüli-, 
migratsiooni- ja piiripoliitika elluviimiseks loodud infosüsteeme kenasti töös. Voliniku sõnul on amet loodud 
selleks, et aidata EL-il tervikuna arendada kaasaegseid ja omavahel suhtlevaid IT-süsteeme, mis tagavad 
tõhusa piirikontrolli. „Alates Venemaa brutaalsest invasioonist Ukrainasse on eu-LISA valvsalt jälginud 
küberohte ning olnud ööpäevaringses valmiduses reageerida. Tegemist on suure väljakutsega, aga ma olen 
kindel, et eu-LISA tuleb sellega jätkuvalt hästi toime,” ütles volinik Johansson. 

„Oleme Ukrainaga täielikult solidaarsed ning tunnustame selle rahva vaprust ja vastupidavust. Teeme eu-
LISA-s kõik endast oleneva, et tagada EL-i piirivalvesüsteemide täielik töökindlus ja tõhusus, et seeläbi aidata 
EL-i liikmesriikidel edukalt lahendada probleeme, mis tulenevad Ukraina rünnakust põhjustatud rände 
suurenemisest. Ajal, mil Ukraina inimesed põgenevad oma kodudest, on imetlusväärne näha, kuidas Euroopa 
kodanikud neid oma kodudes tervitavad. See ei ole lihtne teekond ja me kõik siin eu-LISA-s püüame muuta 
piiriületusprotsessi meie pakutavate süsteemidega võimalikult sujuvaks. Oleme valmis ja toetame jätkuvalt EL-
i, tema liikmesriike ning Ukraina rahvast selle kohutava sõja tagajärgede haldamisel,” ütles eu-LISA 
tegevdirektor Krum Garkov. 

Kohtumisel kinnitati valmisolekut jätkata jõupingutusi EL-i piirivalvesüsteemide töös hoidmiseks ja 
uuendamiseks ning tõhusaks koostööks EL-i asutustega leidmaks rahumeelne lahendus käimasolevale sõjale 
Ukrainas. 

Taustainfo 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õiglusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Liidu Amet (eu-LISA) loodi 2011. aastal pakkumaks pikaajalisi IT-alaseid lahendusi Euroopa Liidu 
siseturvalisuse tagamiseks ning asüüli-, migratsiooni- ja piiripoliitika elluviimiseks Euroopas. eu-LISA loodud 
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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. eu-LISA peakorter asub 
Tallinnas, operatiivjuhtimine toimub Strasbourgis (Prantsusmaa) ning varukeskus paikneb Sankt Johann im 
Pongaus (Austria). Ametil on ka esindus Brüsselis (Belgia). 
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