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eu-LISA tegevdirektoriks saab Agnès Diallo 
Täna, 16. märtsil 2023, asub ametisse eu-LISA uus tegevdirektor Agnès Diallo. Agentuuri  haldusnõukogu 
nimetas Diallo ametisse 12. jaanuari 2023 otsusega. 

„Mul on suur au alustada tööd eu-LISA’s. Agentuuril on tähtis roll Euroopa Liidus vabaduse, turvalisuse ja 
õiguse suurendamisel paremate ja vastupidavamate infosüsteemide abil, mis aitavad täita kodanike vajadusi 
turvalises ja võimalusterohkes Euroopas. 

Tunnen end privilegeerituna, et saan ühineda eu-LISA professionaalse meeskonnaga, ning loodan, et meie 
koostöö saab olema tihe ja tulemuslik. Ootan huviga meie ühist teekonda eu-LISA järgmise arenguetapi 
kujundamisel, praeguste väljakutsete lahendamisel ning paljude põnevate võimaluste kasutamisel. 

Tahaksin tänada Luca Tagliarettit tema töö eest tegevdirektori asetäitjana viimastel kuudel ning kogu 
juhtkonda tema toetamise eest sel perioodil. 

Olen kindel, et koos tõstame eu-LISA taseme veelgi kõrgemale, tuginedes ameti senistele suurepärastele 
saavutustele, et täita oma missiooni aina paremini,“ ütles eu-LISA tegevdirektor Agnès Diallo. 

Diallol on üle 20 aasta kogemusi Prantsusmaa ja Euroopa avaliku- ja erasektori asutustes kõige 
erakorralisemate tegevus- ja tehnoloogiaprobleemide lahendamisel. Suuremahuliste IT-süsteemide 
asjatundjana, kellel on selles valdkonnas märkimisväärne kogemuspagas, on ta juhtinud mitme olulise 
Euroopa IT-süsteemi arendamist ja haldamist, mis vastavad täielikult isikuandmete kaitse üldmääruse ja 
küberturbe nõuetele. 

Alates 2019. aastast vastutas Diallo Euroopa digitaalse identiteedi lahenduste ühe juhtiva ettevõtte IN Groupe'i 
asepresidendi ja juhatuse liikmena ettevõtte tegevuse tulemuslikkuse ja äristrateegia eest. Enne seda oli ta 
kontserni digiteenuste üldjuht. Ta töötas ka mitmel kõrgel juhtival ametikohal ülemaailmses IT-ettevõttes ATOS 
ning enne seda aastaid McKinsey & Company asejuhina. 

Diallol on diplom poliitikateadustes (Institut d’Études Politiques de Paris), magistrikraad ärijuhtimises (Essec 
Business School) ja magistrikraad avalikus halduses (Harvardi ülikool). 

 Tallinn, 16.3.2023 

Pressiteade 

http://www.eulisa.europa.eu/
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eu-LISA juhtimisstruktuur 
 
eu-LISA juhtimisstruktuur koosneb haldusnõukogust, tegevdirektorist ja nõuanderühmadest. Haldusnõukogu 
koosneb ELi liikmesriikide, Schengeni alaga ühinenud riikide ja Euroopa Komisjoni esindajatest. Selles on 
esindatud ka Eurojust, Europol, Frontex ja Euroopa Prokuratuur. Haldusnõukogu ülesanne on tagada, et amet 
täidaks asutamismääruses sätestatud ülesandeid kõige kulutõhusamal viisil, võttes arvesse ameti strateegilisi 
eesmärke. Nõuanderühmad koosnevad ELi liikmesriikide, Schengeni alaga ühinenud riikide, Euroopa 
Komisjoni ja muude ELi institutsioonide ekspertidest. Nende ülesanne on pakkuda oma vastavale 
programmijuhtimisnõukogule ja eu-LISA haldusnõukogule tehnilisi eksperditeadmisi ja nõuandeid seoses eu-
LISA suuremahuliste IT-süsteemide arendamisega. 

eu-LISA-s on praegu 325 töötajat, kes jagunevad osakondadeks, talitusteks ja sektoriteks ning töötavad 
peamiselt Tallinnas asuvas peakorteris ning Strasbourgi operatiivkeskuses. 

Taust 
 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Liidu Amet (eu-LISA) asutati 2011. aastal, et pakkuda pikaajalist ELi sisejulgeoleku lahendust ning toetada 
varjupaiga-, rände- ja piirihalduspoliitika rakendamist. Ameti muudetud asutamismäärus jõustus 11. detsembril 
2018 ja sellega laiendati ameti infosüsteemide täiustamise, kavandamise ja arendamise volitusi 
sisejulgeoleku, piirihalduse ja õigusalase koostöö valdkonnas. Täiendatud volitustega laiendati eu-LISA 
tegevust ka teadusuuringute, innovatsiooni ja testimise valdkonnas, et toetada pilootprojektide teostamist. 

Praegu haldab eu-LISA Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS) ja Euroopa 
varjupaigavaldkonna sõrmejälgede võrdlemise andmebaasi (Eurodac). Need süsteemid on võtmetähtsusega  
Schengeni ala tõrgeteta toimimiseks, tagades tõhusa piirivalve ning  ELi ühise varjupaiga-, rände- ja 
viisapoliitika rakendamise välispiiridel. Schengeni alal on justiits- ja siseküsimuste valdkonna süsteemide pidev 
toimimine vajalik, et tagada ELi kodanike ja elanike vaba liikumine ning liidu turvalisus, toetades ühtlasi 
sisejulgeolekut. 

Amet arendab ka riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi (EES), Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi 
(ETIAS), kesksüsteemi, et teha kindlaks liikmesriigid, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja 
kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN), ning uusi 
komponente, mis on osa eu-LISA vastutusalas olevate süsteemide koostalitlusvõime raamistikust. 

Viimane eu-LISA portfelli täiendus – e-CODEX – on detsentraliseeritud IT-süsteem, mis pakub turvalist 
lahendust kohtuandmete piiriüleseks vahetamiseks, võimaldades kõigil liikmesriikidel kasutada suhtlemiseks 
ühtset liidest. Kui e-CODEX on ameti portfelli täielikult integreeritud, saab sellest õigusvaldkonna edasise 
digitaliseerimise üks põhikomponente. 

eu-LISA peakorter asub Tallinnas (Eesti) ning ameti operatiivkeskus asub Strasbourgis (Prantsusmaa). 
Tehnilise talitluspidevuse keskus asub Sankt Johann im Pongaus (Austria) ja kontaktbüroo Brüsselis (Belgia). 

http://www.eulisa.europa.eu/
https://www.eulisa.europa.eu/
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Sis-Ii
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Vis
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Eurodac
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/EES
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Etias
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/Ecris-Tcn
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Interoperability
https://www.eulisa.europa.eu/Activities/Large-Scale-It-Systems/e-CODEX

