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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0761/2011, της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente» (ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους καταναλωτές και το 
περιβάλλον), σχετικά με την απουσία διακριτικών από τις στολές των 
ισπανών αστυνομικών υπαλλήλων όταν βρίσκονται σε υπηρεσία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τα περιστατικά που είναι γνωστά ως «γεγονότα της 15ης 
Μαΐου» που σημειώθηκαν στην πλατεία Puerta del Sol της Μαδρίτης όπου συγκεντρώθηκαν 
πολίτες οι οποίοι, κατά τα λεγόμενα, διαδήλωναν ειρηνικά ενάντια στη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση που αντιμετώπιζαν στην Ισπανία. Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι κατά τη 
διάρκεια της διαδήλωσης, η ισπανική αστυνομία επιτέθηκε με μένος κατά των διαδηλωτών 
προκαλώντας δυσανάλογη σωματική βλάβη, θυμίζοντας παλαιότερες εποχές δικτατορίας. 
Θεωρεί ειδικότερα ότι οι εν λόγω αστυνομικοί έπραξαν έτσι γνωρίζοντας ότι μπορούν να 
ενεργούν σε συνθήκες ατιμωρησίας αφού δεν έφεραν κανένα διακριτικό στις στολές τους. Ως 
εκ τούτου, ζητεί στο μέλλον οι αστυνομικοί υπάλληλοι εν ώρα υπηρεσίας να υποχρεούνται να 
φέρουν ευδιάκριτα αναγνωριστικά στοιχεία ούτως ώστε να μπορούν οι πολίτες που θεωρούν 
ότι έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση να καταγγέλλουν τους αστυνομικούς στους ανώτερούς 
τους ή στις δικαστικές αρχές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στην οργάνωση εθνικών φορέων, 
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όπως οι αστυνομικές δυνάμεις ή οι στολές των υπαλλήλων της, οποιουδήποτε κράτους 
μέλους. Οι αρμοδιότητες στον τομέα της οργάνωσης της αστυνομίας απορρέουν από την 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 72 της Συνθήκης ορίζει ότι 
τα κράτη μέλη είναι τα ίδια υπεύθυνα για την διατήρηση της τάξης και του νόμου., καθώς και 
την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας στη χώρα τους.

Αναφορικά με την απουσία ευδιάκριτων αναγνωριστικών στοιχείων στην στολή των ισπανών 
αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος, η αναφέρουσα πρέπει να αποτανθεί σε αρμόδιο φορέα σε 
εθνικό επίπεδο.


