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Betreft: Verzoekschrift 0761/2011, ingediend door Silvia Beltran Palladares (Spaanse
nationaliteit), namens het Europees consumenten- en milieuplatform, over het 
gebrek aan een zichtbare identificatiebadge op het uniform van Spaanse 
politieagenten in functie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar de gebeurtenissen op het Puerta del Sol-plein in Madrid, die bekend 
staan als "15 de mayo", waarbij burgers samenkwamen om op een naar verluidt ordelijke en 
vreedzame manier te protesteren tegen de moeilijke economische omstandigheden in Spanje. 
Indienster beweert dat de Spaanse politie bij die protesten heeft opgetreden tegen de 
manifestanten en daarbij onevenredig fysiek geweld gebruikt heeft, op een manier die deed 
denken aan de vroegere dictatuur. Indienster is in het bijzonder van mening dat deze agenten 
wisten dat zij ongestraft hun gang konden gaan, omdat zij geen enkele vorm van identificatie 
op hun uniform droegen. Zij vraagt daarom dat politieagenten in functie in de toekomst in 
heel de Europese Unie verplicht worden om hun identificatiebadge zichtbaar te dragen als 
onderdeel van hun uniform, teneinde burgers die zich onrechtvaardig behandeld voelen in 
staat te stellen de hiërarchie en de gerechtelijke instanties hiervan op de hoogte te brengen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"De Europese Commissie is op geen enkele wijze bevoegd voor de organisatie van de 
nationale instellingen van individuele lidstaten, met inbegrip van de organisatie van de 
politiediensten en de uniformen van politieagenten. De lidstaten ontlenen hun bevoegdheid
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op het gebied van de organisatie van de politiediensten aan het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie. Artikel 72 van dit verdrag bepaalt dat de lidstaten zelf 
verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de 
binnenlandse veiligheid in hun land.

Wat het ontbreken van zichtbare identificatie op de uniformen van Spaanse politieagenten in 
functie betreft, kan indiener op nationaal niveau een procedure inleiden bij de bevoegde 
autoriteiten."


