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Euroopa Politseikolledž

Euroopa Politseikolledž (CEPOL) on Euroopa
Liidu asutus, mis tegeleb politseinike 

koolitamise ja eelkõige õiguskaitseasutuste 
suutlikkuse tugevdamisega tekkivatele ohtudele 
reageerimisel. Eelkõige keskendutakse ohtudele, 
millel on üleeuroopaline või piiriülene mõõde, näiteks 
ebaseaduslik uimastikaubandus või terrorism.

CEPOL korraldab aastas ligikaudu 100 üritust Euroopa 
politseiasutuste jaoks olulistel teemadel. 2013. aastal 
osales CEPOLi kursustel, seminaridel, konverentsidel ja 
veebiseminaridel üle 8000 politseiniku.

CEPOL asub Ungaris Budapestis.

Koostöö

Euroopa Politseikolledži tegevus põhineb 
eelkõige ühistegevusel ja koostööl. CEPOL teeb 
koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide riiklike 
politseiõppeasutuste võrgustikuga, et pakkuda kogu 
Euroopa ekspertide toel kvaliteetset koolitust politsei- 

ja õiguskaitseasutuste vanemametnikele. CEPOLi 
kursused toimuvad kõikjal Euroopa Liidus, peamiselt 
politseiõppeasutuste võrgustiku kaudu.

Lisaks on CEPOLil igas liikmesriigis kontaktpunkt, mis 
pakub teavet ja abi politseinikele, kes soovivad osaleda 
CEPOLi tegevustes.

Piiriülestele ohtudele vastatakse piiriülese 
reageerimisega

Piirid ei peata julgeolekuohte ja seetõttu ei või 
riigipiirid ka piirata nende ohtudega võitlemise 
suutlikkust Euroopas. Viimastel aastatel on 
organiseeritud kuritegelikud rühmitused muutunud üha 
hargmaisemaks, olles senisest koostöövõimelisemad, 
liikuvamad ja mitmekülgsemad. Organiseeritud 
kuritegevusega võitlemise kontekstis tugevama 
piiriülese käsitluse edendamisel viib CEPOL 
kokku vanempolitseiametnikud kogu Euroopast, et 
kuritegevusevastase võitluse tõhustamiseks vahetada 
parimaid tavasid ja oskusi.

Samuti teeb CEPOL koostööd muude Euroopa Liidu 
asutustega (nt Europol, Frontex ja Eurojust) ning teiste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt Interpol), 
et tagada ühine reageerimine kõige raskematele 
julgeolekuohtudele.

Suunatud vahendid konkreetsete ohtude vastu

Euroopa Liit selgitab igal aastal välja kõige 
olulisemad organiseeritud kuritegevusega seotud 
ohud, näiteks terrorism, uimasti- ja inimkaubandus 
ning küberkuritegevus. Iga-aastast tööplaani 
ja koolitusprogrammi koostades on CEPOLi 
põhitähelepanu nende raskete kuriteoliikidega 
seotud koolitustel. CEPOL korraldab kursusi 
näiteks lennujaamade julgestuse, relvakaubanduse, 
küberkuritegevuse ja terrorismivastase võitluse teemal.
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„… omandatud teadmised, 
paljude riikide inimesed, 
kellega olen kohtunud ja kes on 
jaganud töökogemusi, aitavad 
mind tulevikus väga palju.”

Tagaotsitavate aktiivse jälitamise 
rühmade Euroopa võrgustiku 
(ENFAST) kursusel osaleja,  
Budapest

E-õpe on kõigile 
kättesaadav
Peale teoreetiliste ja kohapealsete 
kursuste pakub CEPOL nüüd ka 
19 veebiõppemoodulit, mis käsitlevad 
mitmesuguseid teemasid. Saate osaleda 
veebiseminaridel, mida on 2014. aastal kavas 
korraldada üle neljakümne, või liituda soovi 
korral mõne meie veebikooskonnaga, mis 
on suurepärane viis, kuidas jagada parimaid 
tavasid, teadmisi, oskusi ja praktilisi 
kogemusi.

Kuigi e-õpe ei asenda kunagi täielikult 
CEPOLi tavalisi koolitusviise, on sellel 
meie koolitusstrateegias üha olulisem osa 
ja see pakub alternatiivseid või täiendavaid 
õppimisvõimalusi, täiustades seega meie 
koolitusportfelli.

Kuidas osaleda? Kui olete politseinik ja tunnete huvi CEPOLi 
kursuste või tegevuse vastu, külastage CEPOLi veebilehte, kus on 
lisateave ja registreerimisjuhend (http://www.cepol.europa.eu).

Lisateave Euroopa Politseikolledži 
kohta on veebilehel  
http://www.cepol.europa.eu

Uurida, 
vahetada, 
kogeda: 
Euroopa 
politseikultuuri 
arendamine
Euroopa politseinike 
vahetusprogramm (EPEP) täidab 
üht CEPOLi põhieesmärki, mis 
on Euroopa politseikultuuri 
arendamine. EPEP kinnistab 
piiriülese politseikoostöö 
teooriat praktikas. Igal aastal 
sõidavad Euroopa politseinikud 
kaheks nädalaks teise riiki 
tutvuma sealsete politseinike 
tööga. Iga selline külastus 
pakub võimalust vahetada 
teadmisi ning loob lähedasi 
ja kestvaid koostöösuhteid. 
Vahetusprogrammid aitavad 
väärtustada teisi kultuure, 
vabaneda eelarvamustest ja 
ületada takistusi.

Piirkondlikust politseitööst 
terrorismivastase 
võitluseni, koerajuhtimisest 
uimastikaubanduseni 
ja kriminalistikast 
finantskuritegudeni –  
2013. aastal kasutas 
25 osalejariigi 444 politseinikku 
vahetusprogrammis osalemist 
kui võimalust saada parem 

„Külastuse ajal sain 
käia tegelikes kuriteopaikades ja 
neid pildistada. Rootsi politseinike 
seadmed ja tehnika jätsid sügava 
mulje ning võõrustaja abiga sain 
mõne Rootsi töövõtte kohandada 
mu enda tegevusega Bulgaarias, 
kasutades meil olemas olevaid 
seadmeid. Võiksin Rootsi 
kolleegidele tutvustada ka seda, 
kuidas koolitatakse Bulgaarias 
kuriteopaiga fotograafe.”

Kriminalistikaekspert, 
Bulgaaria

ülevaade raskete kuritegudega 
seotud probleemidest ja nendega 
võitlemise viisidest.

http://www.cepol.europa.eu
http://www.cepol.europa.eu


CEPOLi põhiteave 2013. aasta andmed

Valik CEPOLi tegevusi
Politseijuhid

Õiguskaitseasutuste kõrgeima 
taseme ametnikele suunatud uus 
politseijuhtide moodulkoolitus 
käsitleb mitmesuguseid teemasid, 
näiteks töötajate motiveerimist, 
politseitöö täiustamist kiiresti 
muutuvates keskkondades ja 
piiratud vahenditega töötamist. 
See tegevus aitab kaasa ka 
politseijuhtide järgmise põlvkonna 
arendamisele.

Politseitöö Euroopas

See 2011. aastal käivitatud mitmest 
moodulist koosnev kursus käsitleb 
rahvusvahelise politseikoostöö 
juriidilisi ja operatiivseid aspekte. 
Tegevus töötati välja Euroopa 
ühise magistriõppe programmi 
raames. Alates 2015. aastast saavad 
selle kaheaastase osalise õppeajaga 
programmi edukalt läbinud 
õppijad ülikooli akrediteeritud 
magistridiplomi.

Euroopa Liidu poliitikatsükkel

Tihedas koostöös 
valdkonnaekspertidega 
koostab ja korraldab CEPOL 
erikoolituse esmatähtsate 
kuritegevusvaldkondade uute 
suundumuste teemal.

Koolitused ja teemad täiendavad 
operatiivtegevuse kavasid ning 
toetavad ja kajastavad täielikult 
praegust Euroopa Liidu aastate 
2014–2017 poliitikatsüklit.

Euroopa politseiteaduse ja 
-uurimuse konverents

Kord aastas toimuval konverentsil 
arutatakse politseiteaduse 
olukorda Euroopas. Sellel 
osalevad teoreetikud ja praktikud, 
teadlased, politseinikud 
ja koolitajad. Konverentsil 
rõhutatakse politseiteaduse ja 
-uurimuste rolli kuritegevuse 
vastu võitlemise suutlikkuse 
tugevdamisel.

Lisateave Euroopa 
Politseikolledži kogu 
koolitusprogrammi kohta on 
veebilehel  
http://www.cepol.europa.eu

Q
R-02-14-760-ET-C

Euroopa Politseikolled

1066 Budapest
Ó utca 27
UNGARI
Tel +36 18038030/1
Faks +36 18038032
Postiaadress:  
1903 Budapest Pf.314, 
Ungari

E-post: info@cepol.europa.eu
http://www.cepol.europa.eu

34 töötajat
18 riigi 

esindajat19  
veebiõppe-
moodulit

103 kursust, 
seminari, 

konverentsi ja 
veebiseminari

8251 osalejat
94% on rahul

http://www.cepol.europa.eu
mailto:info%40cepol.europa.eu?subject=
http://www.cepol.europa.eu
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