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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0761/2011, внесена от Silvia Beltran Palladares, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente“, относно липсата на видими отличителни знаци на 
униформата на испанските полицейски служители, когато са на служба

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на събитията, станали известни като „събитията 
от 15 май“ на площад Puerta del Sol в Мадрид, когато граждани са се събрали и са 
протестирали според твърденията по мирен начин, без да нарушават реда, срещу 
трудната икономическа ситуация, пред която са изправени в Испания. Вносителката на 
петицията твърди, че по време на протестите испанската полиция се нахвърлила срещу 
протестиращите, като им е причинила значителни телесни наранявания, и с тези си 
действия е припомнила времената на предишния диктаторски режим. По-специално тя 
счита, че служителите са действали с увереност за безнаказаност, тъй като не са имали 
никакви отличителни знаци на униформите си. Поради това тя отправя искане в бъдеще 
в Европейския съюз от полицейските служители, които са на служба, да се изисква да 
носят видими отличителни знаци на облеклото си, за да могат гражданите, които 
считат, че към тях са се отнесли несправедливо, да докладват за поведението на 
служителите на висшестоящите им или на съдебните органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 16 декември 2011 г.
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Европейската комисия няма правомощието да се намесва в организацията на 
националните институции, включително в организацията на полицейските сили и 
униформите на техните служители, на която и да било държава-членка. Правомощията 
на държавите членки в областта на организацията на полицията произтичат от 
Договора за функционирането на Европейския съюз. Член 72 от този Договор посочва, 
че самите държави-членки са отговорни за поддържането на обществения ред и 
опазването на вътрешната сигурност в своята държава.

Във връзка с липсата на видима идентификация на униформата на испанските 
полицейски служители, когато са на служба, вносителят на петицията може да потърси 
правна защита на национално равнище чрез компетентните органи.


