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CEPOL hija aġenzija tal-UE ddedikata għat-taħriġ tal-u�  ċjali 
tal-pulizija u, b’mod partikolari għat-tisħiħ tal-kapaċità 
tal-aġenziji tal-infurzar tal-liġi Ewropej sabiex jirreaġixxu għal 
theddidiet li qegħdin jevolvu, b’fokus fuq dawk li għandhom 
dimensjoni Ewropea jew transfruntiera.

CEPOL jiżviluppa l-portafoll ta’ attivitajiet tagħha b’reazzjoni 
għall-valutazzjoni tat-theddidiet tas-sigurtà u l-bżonnijiet 
tal-Istati Membri. B’koerenza sħiħa mal-gwida strateġika 
tal-Istituzzjonijiet Ewropej, CEPOL joħloq atttivitajiet ta’ tagħlim 
rilevanti.

Is-sena 2014 uriet li kienet sena ta’ s� da għall-aġenzija. 
CEPOL mhux biss laħaq il-miri tiegħu stabbiliti għas-sena, 
iżda qabiżhom minkejja rilokazzjoni li żiedet ħafna l-volum 
tax-xogħol meta mqabbel ma’ sena normali.

L-aġenzija wettqet b’suċċess 
il-Programm ta’ Ħidma tagħha, 
u implimentat iktar attivitajiet milli 
oriġinarjament ippjanat. Fuq kollox, 
l-aġenzija estendiet il-� rxa tat-taħriġ 
tagħha sabiex tilħaq l-ogħla 
livell ta’ parteċipazzjoni sal-lum. 
Dan it-tkabbir � l-parteċipazzjoni 
juri kemm l-interess � l-katalgu 
tat-taħriġ annwali tas-CEPOL kif 
ukoll ir-rilevanza tiegħu, u l-impenn 
tagħna biex inżidu l-aċċess 
għat-taħriġ.

Rilokazzjoni għal Budapest

CEPOL ittrasferixxa ruħu � l-Kwartieri Ġenerali ġodda tiegħu 
f’Budapest � -1 ta’ Ottubru 2014. Il-proġett kollu tlesta f’inqas 
minn erba’ xhur.

It-traslokazzjoni ġiet implimentata malajr u s-CEPOL irnexxielu 
jevita kwalunkwe impatt negattiv jew sfrattu � t-twettiq ta’ 
taħriġ ta’ kwalità u żgurat kontinwità tax-xogħol.

Rilokazzjoni f’ċifri

– 360 azzjoni ewlenija sabiex jiġu indirizzati
– Imlestija f’4 xhur
– Iktar minn 90 % tal-persunal miżmum
– Ir-rilokazzjoni tqum inqas minn €1M
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Implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma tal-2014
Fl-2014, is-CEPOL implimenta 125 attività ta’ taħriġ u ħarreġ 
10322 professjonisti tal-infurzar tal-liġi.

©Péter Polcz, Hungary.

Il-Programm ta’ Ħidma annwali tal-2014 kien elaborat b’input 
min-netwerk tal-aġenzija u minn partijiet interessati. 
Irriżulta f’attivitajiet topiċi u �okati mfassla apposta 
għall-bżonnijiet tal-Istati Membri u stabbiliti f’konformità 
mal-istrateġija tas-sigurtà interna tal-UE.

Il-portafoll tal-attivitajiet tal-2014 ġie żviluppat madwar ħdax-il 
qasam ta’ prijoritajiet strateġiċi. L-attivitajiet ikopru suġġetti 
li jvarjaw minn teknika ta’ tmexxija sa dik tal-infurzar tal-liġi 
u mill-kooperazzjoni tal-UE sar-reat ekonomiku. Il-prodotti 
għat-tagħlim kienu mfassla biex ji�aċilitaw il-kondiviżjoni 
tal-għar�en u l-aqwa prattiki u biex jikkontribwixxu 
għall-iżvilupp ta’ kultura komuni ta’ infurzar tal-liġi Ewropea.

Is-sodisfazzjon ġenerali tal-attivitajiet tas-CEPOL baqa’ għoli, 
bi 92 % tal-parteċipanti jgħidu li kienu sodisfatti ħafna jew 
sodisfatti bl-attivitajiet (94 % għal korsijiet residenzjali, 91 % 
għal webinars u 91 % għall-Programm Ewropew ta’ Skambju ta’ 
Pulizija).

Attività Għadd ta’ 
parteċipanti

Residenzjali 2 098

Webinars 5 399

Moduli ta’ Tagħlim Elettroniku 2 513

Programm ta’ skambju 312

Total 10 322

Għadd ta’ parteċipanti
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* Il-parteċipazzjoni tinkludi seminars, korsijiet, konferenzi, moduli ta’ tagħlim elettroniku, webinars u l-Programm Ewropew ta’ Skambju ta’ Pulizija



Korsijiet, Seminars u Konferenzi

Korsijiet f’ċifri
– 71 attività residenzjali implimentata
– 2 098 parteċipant
– 710 ħarrieġa minn 34 pajjiż u 24 korp tal-UE 

u internazzjonali
– rata ta’ sodisfazzjon ta’ 94 %

CEPOL implimenta total ta’ 71 attività residenzjali (korsijiet, 
seminars u konferenzi), li qabżu l-mira ppjanata (70). 
L-attivitajiet residenzjali laqqgħu �imkien 2 098 parteċipant, 
li jirrappreżentaw żieda ta’ 8 % mill-previżjoni oriġinali (1 944) 
u 710 ħarrieġa minn 34 pajjiż (Stati Membri tal-UE u Pajjiżi 
Terzi) �imkien ma’ 24 korp tal-UE u internazzjonali. Ir-rata ta’ 
attendenza (attendenza attwali meta mqabbel mal-postijiet 
ippjanati) kienet għolja (108 %).

B’kollox, �-2014, 63 attività ngħataw għotjiet. 62 ġew implimentati 
u waħda ġiet ikkanċellata. Fl-2014, EUR 1 391 752 kienu bbaġitjati 
għal attivitajiet ta’ għoti u ntefqu EUR 1 158 225.
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Programm Ewropew ta’ Skambju ta’ Pulizija (EPEP)

L-EPEP f’ċifri
– 6 segmenti
– perjodu ta’ skambju ta’ ġimgħa
– 312-il parteċipant minn 28 Stat Membru u 10 pajjiżi 

assoċjati

Fl-2014, setgħu jipparteċipaw 312-il parteċipant �-iskambji. 
Ir-rata ta’ sodisfazzjon ġenerali kienet 91 %.

Fl-2014, il-Programm Ewropew ta’ Skambju ta’ Pulizija tas-CEPOL 
kien maqsum f’sitt segmenti: 1) segment ġenerali għall-u�ċjali 
tal-pulizija; 2) segment għall-pulizija superjuri mexxejja; 
3) segment għall-ħarrieġa; 4) segment għar-riċerkaturi; 
5) segment bejn l-aġenziji; 6) segment ENP-WB.

Tagħlim elettroniku

Tagħlim elettroniku f’ċifri
– Saru 54 webinars
– 23 moduli online
– 7912-il utent ta’ webinars u moduli online  
– rata ta’ sodisfazzjon ta’ 91 %

 

Barra mill-attivitajiet residenzjali tiegħu, is-CEPOL jo�ri bosta 
għodda għat-tagħlim elettroniku. Il-parteċipanti jistgħu jagħżlu 
minn moduli onlajn, webinars u pjattaformi għall-komunitajiet 
onlajn. Dawn l-għodda jippermettu lill-professjonisti tal-infurzar 
tal-liġi jżidu l-għar�en tagħhom, jaqsmu l-esperjenzi tagħhom 
u jiżviluppaw il-kompetenzi tagħhom.

Id-domanda għat-tagħlim online qiegħda tiżdied b’mod 
kostanti. Fl-2014, is-CEPOL implimenta 54 webinar li attiraw 
total ta’ 5 399 parteċipant. Minn dawn l-avvenimenti online, 
44 kienu mill-Programm ta’ Ħidma annwali, tmienja oħra kienu 
implimentati abbażi ta’ bżonnijiet ad hoc u tnejn mil-lista ta’ 
riżerva. Is-sodisfazzjon ġenerali tal-parteċipanti għal-webinars 
tal-2014 kien għoli, u laħaq il-91 %.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, is-CEPOL kellu 23 modulu ta’ tagħlim 
online disponibbli fuq is-sistema tal-immaniġġjar tat-tagħlim 
(LMS) tiegħu tal-e-net, li żaruha 2 513 utent.

Fl-2014 total ta’ 7 912-il utent ipparteċipaw �-attivitajiet ta’ 
tagħlim elettroniku (ara t-tabella hawn taħt).
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Għodda ta’ tagħlim elettroniku 
tas-CEPOL tal-2014

Numru ta’ utenti

Webinars 5 399

Moduli ta’ Tagħlim Elettroniku 2 513

Total 7 912
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Kurrikuli Komuni
Fl-2014, ġew aġġornati żewġ Kurrikuli Komuni: Il-Ħasil 
tal-Flus u t-Tra�kar tal-Bnedmin (THB). Fl-2014, erba’ Kurrikuli 
Komuni ġew adottati formalment mill-Bord ta’ Tmexxija: 
tlieta ġew aġġornati �-2013 — It-Tra�kar tad-Droga, Il-Ġlieda 
kontra t-Terroriżmu u l-Eurojust —, u wieħed ġie aġġornat 
�-2014 — il-Ħasil tal-Flus.

Riċerka u xjenza

Riċerka u Xjenza f’ċifri
– 293 kienu elenkati �-LTRdb
– 1600 pubblikazzjoni �l-librerija elettronika

Fl-2014, l-għadd ta’ esperti reġistrati �l-Bażi tad-Dejta 
tal-Letturi, Ħarrieġa u Riċerkaturi (LTRdb) kiber 
konsiderevolment għal 293 elenkati sal-aħħar tas-sena. Ħlief 
għal ftit eċċezzjonijiet, l-Istati Membri kollha tal-UE, kif ukoll 
l-aġenziji Ewropej bħall-Europol u l-EMCDDA, ħatru esperti.

Fl-2014, ġew ippubblikati żewġ volumi ġodda tal-‘European 
Science and Research Bulletin’ (Nru 10 u 11).

Utenti rreġistrati tal-e-net jistgħu jibbene�kaw ukoll 
mir-repożitorju tat-tagħrif tas-CEPOL, mil-librerija 
elettronika, li sal-aħħar tal-2014 kienet tinkludi iktar minn 
1 600 pubblikazzjoni.

European Joint Master Programme (Programm 
Ewropew ta’ Masters Konġunt - EJMP)
L-EJMP huwa kors ta’ sentejn �l-Grad ta’ Masters li jaqdi 
l-impenji ta’ xogħol tal-u�ċjali tal-infurzar tal-liġi. L-EJMP huwa 
maħsub biex jikkwali�ka iktar lill-u�ċjali tal-infurzar tal-liġi 
dwar l-implimentazzjoni u l-operattività tal-istrumenti tal-UE, 
speċjalment dwar il-kooperazzjoni tal-pulizija f’sitwazzjonijiet 
transfruntiera. Huwa l-ewwel programm akkademiku 
sponsorjat mis-CEPOL

12-il delegat mill-akkademji tal-pulizija �imkien ma’ 
rappreżentanti tal-Università minn 10 pajjiżi tal-UE 
ipparteċipaw � Grupp ta’ Ħidma li żviluppa Ftehim ta’ Konsorzju 
għall-Master. Dan il-ftehim ġie �rmat �d-9 ta’ Diċembru 2014. 
Fl-10 ta’ Diċembru 2014, saret l-ewwel laqgħa tal-Bord ta’ 
Tmexxija tal-Masters. Il-proċedura ta’ akkreditazzjoni kienet 
imnedija �-aħħar tal-2014 u l-ftehim ta’ akkreditazzjoni ser jiġi 
�rmat �-2015. CEPOL ser timplimenta l-ewwel EJMP mill-2015 
sal-2017.

Relazzjonijiet esterni
Is-sħubija kienet il-fattur ewlieni għas-suċċess tagħna għal 
diversi snin. L-aġenzija, �imkien mal-imsieħba �n-netwerk 
tagħha, għamlu sforzi kbar biex isaħħu u jrendu operazzjonali 
r-relazzjonijiet ta’ ħidma tagħha mal-pajjiżi tas-Sħubija 
tal-Lvant u tal-Balkani tal-Punent. CEPOL tat attenzjoni speċjali 
għall-kooperazzjoni �r-raggruppament tal-aġenziji ĠAI u biex 
jissaħħu r-relazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati tagħha.

Relazzjonijiet esterni f’ċifri

– 8 Proġetti ta’ Kapaċità implimentati bl-appoġġ 
tas-CEPOL

– 9 Ftehimiet ta’ Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi Terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali

– 10 Ftehimiet ta’ Ħidma ma’ Pajjiżi Terzi 
u organizzazzjonijiet internazzjonali

– 2 Memorandum ta’ Qbil ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali

– 4 Ftehimiet ta’ Kooperazzjoni Informali (2 �s-seħħ, 
2 �l-fażi preparatorja)

Fl-2014, l-Arranġamenti ta’ Ħidma kienu suċċess ewlieni 
għas-CEPOL. F’Diċembru 2014, CEPOL i�rma arranġament 
ta’ ħidma mal-Bosnja-Ħerżegovina u mal-eks-Repubblika 
Jugoslava tal-Maċedonja (jiddependi fuq l-iskambju ta’ ittri 
wara l-emendi li saru mill-Kunsill tal-UE) u nediet negozjati 
mal-istituzzjonijiet tat-taħriġ �s-Serbja, il-Kosovo1, l-Armenja, 
l-Ukrajna u l-Istati Uniti.

Fl-2014, is-CEPOL appoġġja tmien proġetti ta’ bini 
tal-kapaċità implimentati mill-Istati Membri tal-UE jew minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali. Dawn il-proġetti koprew 
diversi suġġetti, minn metodoloġiji ta’ appoġġ għat-tagħlim 
elettroniku, taħriġ dwar l-Isfruttar Sesswali tat-Tfal għal 
immaniġġjar ta’ kriżijiet ċivili u suġġetti oħra importanti dwar 
it-tfassil ta’ politiki.

1  Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar 
l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u l-Opinjoni tal-QIĠ dwar 
id-Dikjarazzjoni ta’ Indipendenza tal-Kosovo.
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