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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0761/2011 af Silvia Beltran Palladares, spansk statsborger, for 
"Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente", om 
manglende visuel identifikation på tjenestegørende spanske politibetjentes 
uniform

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de begivenheder, der fandt sted på pladsen Puerta del Sol i Madrid 
den 15. maj, og som samlede borgere, der i henhold til andrageren på en ordnet og fredelig 
måde protesterede over de vanskelige økonomiske forhold i Spanien. Andrageren hævder, at 
det spanske politi under demonstrationen angreb demonstranterne og udsatte dem for 
uforholdsmæssig fysisk vold, således som man gjorde under det tidligere diktatur. Især finder 
andrageren, at politifolkene handlede i bevidstheden om, at de kunne gøre det ustraffet, idet 
de ikke havde nogen identifikation på deres uniform. Hun anmoder derfor om, at 
politibetjente i fremtiden i hele EU under udøvelsen af deres opgaver forpligtes til at bære 
identifikation synligt på deres uniform, således at borgere, som føler sig uretfærdigt 
behandlet, kan indberette dem til deres overordnede eller til retsmyndighederne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011
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Kommissionen har ikke beføjelse til at gribe ind i organiseringen af de enkelte medlemsstaters 
nationale institutioner, herunder organiseringen af politiet og de uniformer, som anvendes af 
polititjenestemændene. Beføjelserne inden for området vedrørende organisering af politiet 
stammer fra traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Traktatens artikel 72 
bestemmer, at medlemsstaterne er ansvarlige for opretholdelse af lov og orden og beskyttelsen 
af den indre sikkerhed i deres land.

Hvad angår den manglende visuelle identifikation på tjenestegørende spanske politibetjentes 
uniform kan andrageren kræve erstatning på nationalt plan gennem de kompetente 
myndigheder.


