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Suġġett: Petizzjoni 0761/2011, imressqa minn Silvia Beltran Palladares, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, f’isem “Plataforma Europea de los Consumidores y 
del Medio Ambiente”, dwar in-nuqqas ta’ identifikazzjoni viżiva fuq l-
uniformi tal-uffiċjali tal-pulizija Spanjoli waqt xogħolhom

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirreferi għal avvenimenti, magħrufa bħala dawk tal-15 ta’ Mejju, li saru fil-
pjazza ta’ Puerta del Sol, f’Madrid, li matulhom inġabru ċittadini li allegatament kienu qed 
jipprotestaw b’mod ordnat u paċifiku kontra s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli li kienu qed 
jaffrontaw fi Spanja. Il-petizzjonanta ssostni li, matul il-protesta, il-pulizija Spanjola attakkaw 
b’mod vjolenti lid-dimostranti, u dan irriżulta f’dannu fiżiku sproporzjonat, l-istess kif kien 
jiġri fi żminijiet preċedenti ta’ dittatorjat. B’mod partikolari, hija tqis li dawn l-uffiċjali 
aġixxew hekk minħabba li kienu jafu li jistgħu jagħmlu dan b’impunità, billi ma kellhom ebda 
identifikazzjoni fuq l-uniformi tagħhom. Għalhekk, hija qed titlob biex fil-futur, fl-Unjoni 
Ewropea, l-uffiċjali tal-pulizija li jkunu qegħdin iwettqu xogħolhom għandhom ikunu 
obbligati jilbsu l-identifikazzjoni tagħhom fuq ħwejjiġhom b’tali mod li tkun viżibbli, sabiex 
iċ-ċittadini li jkunu tal-fehma li ġew trattati ħażin ikunu jistgħu jirrappurtaw lil dawn l-
uffiċċjali lis-superjuri tagħhom jew lill-awtoritajiet ġudizzjarji.

2. Ammissibiltà
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Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

Il-Kummissjoni Ewropea ma għandhiex il-kompetenza biex tintervjeni fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet nazzjonali, inklużi l-organizzazzjoni tal-forzi tal-pulizija u l-uniformijiet tal-
uffiċjali tagħhom, ta’ kwalunkwe Stat Membru.  Is-setgħat tagħhom fil-qasam tal-
organizzazzjoni tal-pulizija tiġi mit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. L-
Artikolu 72 ta' dan it-Trattat jipprovdi li l-Istati Membri nnifishom ikunu responsabbli għaż-
żamma tal-liġi u l-ordni kif ukoll is-salvagwardja tas-sigurtà interna f’pajjiżhom.

Dwar in-nuqqas ta' identifikazzjoni viżwali fir-rigward tal-uniformi tal-uffiċjali tal-pulizija 
Spanjoli meta jkunu fuq xogħol, il-petizzjonant jista' jfittex rimedju fil-livell nazzjonali 
permezz tal-awtoritajiet kompetenti.


