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Ċifri ewlenin għall-2012

6 019 -il parteċipant

842 ħarrieġ

112 -il kors, seminars, 
konferenzi u 
seminars online

93 % sodisfazzjon
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Il-programm ta’ ħidma 
tas-CEPOL

L-attivitajiet ta’ taħriġ huma 
magħmulin minn:

•	korsijiet
•	seminars
•	konferenzi
•	seminars	online
•	moduli	ta’	tagħlim	elettroniku.

Flimkien ma’ dan, is-CEPOL 
jipprovdi esperti fit-taħriġ ta’ 
kurrikuli komuni fl-Istati Membri 
u bażijiet ta’ tagħrif virtwali 
biex irawwem komunitajiet ta’ 
prattika li jiffaċilitaw l-iskambju 
ta’ informazzjoni.

Fl-2012, is-CEPOL organizza 112-il attività, inkluż 
taħriġ residenzjali u online. Dan il-katalgu 
komprensiv ikkontribwixxa biex is-CEPOL iwettaq il-
mira tiegħu li n-netwerk tas-CEPOL jiffunzjona bħala 
pjattaforma ta’ edukazzjoni Ewropea dwar l-infurzar 
tal-liġi fl-ogħla livell ta’ eċċellenza internazzjonali.

Imqabbel mas-snin ta’ qabel, l-għadd ta’ kategoriji 
tnaqqas bil-ħsieb li jipprovdi aktar dettall u 
sostenibbiltà. Għall-biċċa l-kbira tal-kategoriji, 
is-CEPOL seta’ joffri wkoll portafoll ta’ attivitajiet li 
kienu magħmulin minn attivitajiet fil-klassi (korsijiet, 
seminars u konferenzi), tagħlim elettroniku (seminars 
online u moduli ta’ tagħlim elettroniku), kurrikuli 
komuni u l-Programm Ewropew ta’ Skambju ta’ 
Pulizija. 

Il-Programm ta’ Ħidma 2012 kien żviluppat bil-għaqal 
mis-CEPOL bil-kontribut tal-partijiet interessati 
tiegħu. Minħabba f’hekk fl-2012 kienu implimentati 
ħafna attivitajiet ġodda, marbutin l-aktar maċ-Ċiklu 
tal-Politika Ewropea. Fil-fatt fl-2012 kważi terz tal-
attivitajiet kollha ħarġu miċ-Ċiklu tal-Politika. Il-bilanċ 
ta’ attivitajiet kien identifikat skont il-ħtiġijiet tal-Istati 
Membri u ta’ partijiet interessati oħra, bħal aġenziji 
tal-UE. Korsijiet relatati mad-drittijiet fundamentali u 
tal-bniedem huma inklużi bħala element bażiku ta’ 
kultura komuni Ewropea ta’ infurzar tal-liġi.

Ċerti oqsma ta’ attività kienu żviluppati b’mod 
sinifikanti matul l-2012. Dawn kienu jinkludu 
tagħlim elettroniku u l-Programm Ewropew ta’ 
Skambju ta’ Pulizija, fejn kien hemm żieda kemm 
fil-parteċipazzjoni kif ukoll fl-għadd ta’ attivitajiet 
offruti.

Bħala parti mill-isforzi tiegħu li jagħti lill-Istati 
Membri għodod ta’ tagħlim, is-CEPOL ikkoordina 

aġġornamenti ta’ sitta mill-Kurrikuli Komuni tiegħu. 
Is-CEPOL lesta wkoll l-iżvilupp tal-manwal ta’ taħriġ 
Sirene, li ntuża f’attivitajiet ta’ taħriġ għal ħarrieġa 
dwar dan is-suġġett.

Is-sodisfazzjon globali bl-attivitajiet tas-CEPOL baqa’ 
għoli, b’93 % jgħidu li kienu sodisfatti ħafna jew 
sodisfatti bl-attivitajiet li kienu ħadu sehem fihom. 

In-netwerk elettroniku tas-CEPOL (e-Net) issokta 
bħala pjattaforma ta’ appoġġ għal esperjenza ta’ 
tagħlim kontinwu. L-għadd ta’ utenti tal-e-Net kiber 
sewwa mill-bidu tiegħu ’l hawn, minn 207 fl-2007 
għal aktar minn 13 000 sa tmiem l-2012.



FOKUS FUQ IT-TAGĦLIM

Is-CEPOL ta 112-il attività ta’ taħriġ u tagħlim fl-2012, organizzati ma’ u minn 
imseħbin qafas fl-Istati Membri. 

It-taħriġ ingħata lil 12-il kategorija, lil aktar parteċipanti minn fi snin ta’ qabel, 
waqt li nżammu rati ta’ sodisfazzjon ta’ aktar minn 90 %.

Tagħlim elettroniku

It-tagħlim elettroniku jgħin lis-CEPOL biex iwessa’ 
l-aċċess għal tagħrif dwar kwistjonijiet ewlenin 
fil-kooperazzjoni għall-infurzar tal-liġi. Wara li 
kien tnieda b’suċċess fl-2011, objettiv ewlieni 
tal-programm ta’ ħidma 2012 kien li jkun hemm 
aktar żvilupp u titjib fl-għoti tat-tagħlim elettroniku 
tas-CEPOL, skont l-objettiv strateġiku tal-aġenzija 
li jkunu żviluppati aktar u jkun hemm aċċess 
eħfef għal sistemi ta’ tagħlim elettroniku. Fl-aħħar 
tal-2012, dak li kien joffri t-tagħlim elettroniku 
tas-CEPOL kien magħmul minn moduli, webinars 
u komunitajiet ta’ prattika online. Matul l-2012 
kien hemm aktar parteċipanti f’attivitajiet ta’ 
tagħlim elettroniku milli f’attivitajiet fi klassi 
(3 628 parteċipant f’tagħlim elettroniku mqabbel 
ma’ 2 098 parteċipant f’tagħlim ibbażat fi klassi).
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Parteċipazzjoni f’attivitajiet tas-CEPOL

Oqsma ta’ studju

Attivitajiet taċ-ċiklu tal-politika

Kriminalità organizzata oħra

Ġlieda kontra t-terroriżmu

Reati ekonomiċi

Tekniki speċjali ta’ infurzar tal-liġi

Kooperazzjoni tal-UE

Maniġment

Kwistjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem

Prevenzjoni tal-kriminalità

Tagħlim u taħriġ

Riċerka u xjenza

Livell ta’ sodisfazzjon imkejjel � tmiem il-korsijiet ibbażati � klassi
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Riċerka u xjenza

Is-CEPOL huwa impenjat li jgħolli l-profil tax-xjenza 
tal-pulizija fl-Ewropa u li jgħaqqad l-ispazju bejn 
l-operazzjonijiet tal-pulizija u l-istudju u l-analiżi 
akkademiċi. B’rikonoxximent tar-rwol li dejjem 
qed jiżdied li x-xjenza u r-riċerka jaqdu fit-taħriġ, 
fl-edukazzjoni u fix-xogħol tal-pulizija — inkluża 
l-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi — l-aġenzija 
adottat il-mira strateġika li s-CEPOL ikun żviluppat 
f’bażi ta’ tagħrif ta’ infurzar tal-liġi, fejn sejbiet 
superjuri ta’ riċerka xjentifika jkollhom impatt fuq 
strateġiji tax-xogħol tal-pulizija u r-riċerkaturi jkunu 
mgħarrfin dwar l-esiġenzi ta’ prattikanti fil-pulizija 
fl-Ewropa kollha. 

Żewġ ħarġiet tal-Bullettin Ewropew dwar ix‑Xjenza 
u r‑Riċerka tal‑Pulizija kienu ppubblikati fl-2012. 
Barra dan, l-École Nationale Supérieure de la 
Police, bl-għajnuna tal-Ministeru tal-Intern Spanjol, 
tal-akkademji tal-pulizija tal-Ġermanja u tal-Awstrija 
u tal-Interpol, laqgħet l-għaxar Konferenza Ewropea 
dwar ix-Xjenza u r-Riċerka tal-Pulizija, li ssir kull 
sena, li ġibdet aktar minn 100 riċerkatur, xjentist, 
prattikant u edukatur tal-pulizija.

Programm Ewropew ta’ skambju ta’ pulizija

Il-programm Ewropew ta’ skambju ta’ pulizija tnieda 
fl-2011 bħala programm pilota għal 4 snin li jtul mill-
2011 sal-2014. Iffinanzjat kollu kemm hu mill-baġit 
tas-CEPOL fl-2012, total ta’ 293 uffiċjal tal-pulizija u 
esperti minn 25 Stat Membru u sebgħa mill-pajjiżi 

tal-Lvant tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) 
u mill-Balkani tal-Punent setgħu jieħdu sehem 
fil-programm. B’kollox is-sodisfazzjoni fil-programm 
fl-2012 kien ta’ 92 %.

Il-programm ta’ skambju huwa magħmul minn 
skambji bilaterali bejn uffiċjali anzjani tal-pulizija, 
esperti, ħarrieġa u kmandanti, kif ukoll minn 
żjarat ta’ studju. Il-programm iwettaq wieħed 
mill-objettivi ewlenin tas-CEPOL fl-iżvilupp ta’ 
kultura Ewropea dwar il-pulizija, hekk kif l-iskambji 
jżidu l-apprezzament ta’ kulturi differenti, ineħħu 
l-preġudizzji u jwaqqgħu l-barrieri.

Fatti ewlenin

Minn 21 Stat Membru: Minn 12-il Stat Membru: Minn 25 Stat Membru u  

160 parteċipant fil-programm 
ta’ skambju ġenerali.

18 -il parteċipant fil-programm 
tal-kmandanti.

7 pajjiżi tal-PEV u tal-Balkani 
tal-Punent:

115 -il parteċipant għal seba’ żjarat  
ta’ studju.

Sodisfazzjon 92 %.  
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Programm ta’ skambju 2012: analiżi skont l-attività

Moduli disponibbli ta’ tagħlim elettroniku: 

•	 Ċiberkriminalità

•	 Europol

•	 Vjolenza abbażi ta’ sess

•	 Schengen

•	 Il-lingwa Ingliża għal uffiċjali tal-pulizija: 
żjara virtwali f’għassa tal-pulizija

•	 Il-lingwa Ingliża għal uffiċjali tal-pulizija: 
l-etika u l-prevenzjoni tal-korruzzjoni

•	 It-Trattat ta’ Lisbona

•	 Timijiet ta’ investigazzjoni konġunta

•	 Sirene

•	 Ħarsa lejn it-tagħrif tal-Programm 
Ewropew ta’ Skambju ta’ Pulizija

•	 L-approċċ tas-CEPOL lejn tagħlim u 
taħriġ online

•	 Għassa komunitarja mill-pulizija 
u l-prevenzjoni tar-radikaliżmu u 
t-terroriżmu (CoPPRa).

Komunitajiet ta’ prattika

Is-CEPOL jgħin lill-pjattaformi li ġejjin 
għal komunitajiet ta’ prattika:

•	 Pjattaforma għall-operaturi ta’ Sirene

•	 Pjattaforma għall-edukaturi

•	 Pjattaforma msejsa fuq tagħrif tal-pulizija 
u aċċess għal webinars tas-CEPOL

•	 Pjattaforma għall-punti nazzjonal ta’ 
kuntatt

•	 Pjattaforma għall-maniġers ta’ e-net

•	 Pjattaforma għall-kurrikuli komuni.



KWISTJONIJIET TA’ 
ORGANIZZAZZJONI
Is-CEPOL kompla bil-programm tiegħu ta’ 
maniġment ta’ bidla biex jiżgura ġovernanza 
simplifikata u effettiva, li r-riżultati l-aktar importanti 
tiegħu huma anqas spejjeż ta’ governanza u aktar 
riżorsi apposta biex isir ix-xogħol bażiku tal-aġenzija.  

Maniġment ta’ riżorsi

B’għarfien ċar tal-prestazzjoni itjeb tas-CEPOL 
fl-aħħar snin, l-aġenzija ngħatat postijiet 
tax-xogħol addizzjonali fl-2012, li bihom setgħet 
tistabbilixxi tliet unitajiet li saħħew aktar il-kapaċità 
organizzattiva tal-aġenzija.

Twettiq u ġestjoni tal-baġit

Il-baġit operattiv tas-CEPOL fl-2012 kien ta’ 
EUR 8.45 miljuni.

Iż-żamma u l-monitoraġġ tal-kwalità

Matul l-2012, is-CEPOL għamel tliet awditi ewlenin. Ma kien hemm ebda sejba 
maġġuri f’ebda wieħed mill-awditi. 

Għat-tielet sena, l-aġenzija segwiet is-sistema bbilanċjata tagħha ta’ skeda 
ta’ punteġġ, billi għaqqdet riżultati ta’ prestazzjoni ma’ objettivi strateġiċi 
u mal-implimentazzjoni tal-pjan ta’ strateġija pluriennali 2010–14. Indikaturi 
ewlenin ta’ prestazzjoni kienu identifikati għall-2012 u eżaminati mill-ġdid 
regolarment, ma’ rapporti mogħtijin lill-maniġment superjuri tal-aġenzija 
u lill-Bord ta’ Tmexxija. Matul l-2012, il-miri kważi kollha kien qed jirnexxilhom 
jintlaħqu, fejn urew progress tajjeb imqabbel mar-riżultati tal-2011.

CEPOL House, Bramshill, Hook, 
Hampshire, RG27 0JW, UNITED KINGDOM 
Tel. +44 12566022668
http://www.cepol.europa.eu
info@cepol.europa.eu
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DIRETTUR

Segretarju Anzjan

Unità ta’ Tmexxija ta’ 
Programmi u Proġetti Unità ta’ Taħriġ Unità tal-Finanzi

Tagħlim, Xjenza, Dipartiment tar-
Riċerka u l-Iżvilupp

Dipartiment tas-Servizzi 
Korporattivi

Uffiċjal tal-Kontabilità

Kontroll intern

Relazzjonijiet esterni

Maniġment ta’ Kwalità/
Protezzjoni tad-Dejta

Għajnuna minn  
Servizzi Korporattivi

Teknoloġiji  
tal-Informazzjoni 

u l-Komunikazzjoni (ICT)

Ġestjoni ta’  
Akkwisti u Assi

Tmexxija ta’  
Riżorsi Umani (HR)

Appoġġ u  
Għajnuna Maniġerjali

Uffiċjal tal-Ippjanar

Xjenza,  
Riċerka u Żvilupp

Komunikazzjonijiet u 
Relazzjonijiet Pubbliċi

Organigramma  
tas-CEPOL  
fil-31 ta’ Diċembru 2012

Indikaturi ewlenin ta’ prestazzjoni 2012
Mira 
2012

Prestazzjoni 
2012

Prestazzjoni 
2011

Sodisfazzjon globli tal-klijenti 
(bl-attivitajiet)

91 % 93 % 93 %

Implimentazzjoni ta’ attivitajiet ippjanati 
(programm annwali ta’ ħidma)

Dejta aggregata:
•	kurrikuli komuni adottati
•	attivitajiet	implimentati
•	moduli ta’ tagħlim elettroniku adottati
•	inizjattivi	strateġiċi	mnedija
•		skeda	ta’	punteġġ	ġustizzja	

u affarijiet interni implimentata

95 % 99 % N/A

Konsum tal-baġit annwali  
(Titoli 1, 2, 3)

T1: 95 %
T2: 95 %
T3: 80 %

T1: 100 %
T2: 99 %
T3: 91 %

(Total: 95 %)

T1: 97 %
T2: 96 %
T3: 79 %

(Total: 88 %)

95.1
88.0

82.1

65.666.5

(*) Il-perċentwali għall-2012 huwa bbażat fuq id-dejta proviżorja 
fil-31 ta’ Diċembru 2012; dan il-perċentwali huwa mistenni li jiżdied 
bil-mod wara li jkunu ntefqu l-flus riportati sa tmiem l-2013, meta 
tkun disponibbli r-rata ta’ konsum lokali.
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(*)
Konsum baġitarju totali, 
espress bħala perċentwali

Allokazzjoni ta’ nfiq baġitarju għall-2012 
għal kull titolu 

Titolu 1
EUR 3 471 627
Titolu 2
EUR 427 000
Titolu 3
EUR 4 494 000

http://www.cepol.europa.eu
mailto:info@cepol.europa.eu

