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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0761/2011, adresată de Silvia Beltran Palladares, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Platformei europene pentru consumatori și mediul 
înconjurător” („Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente”), privind faptul că pe uniformele agenților de poliție spanioli nu 
sunt expuse în mod vizibil datele lor de identificare atunci când își exercită 
funcțiile

1. Rezumatul petiției

Petiționara se referă la evenimentele petrecute în Madrid, în Puerta del Sol, cunoscute sub 
denumirea de „15 mai”, în cadrul cărora mai mulți cetățeni s-au adunat și au protestat, potrivit 
petiționarei, într-un mod legal și pașnic, împotriva condițiilor economice dificile cu care se 
confruntă populația din Spania. Petiționara afirmă că, în timpul acestui protest, poliția 
spaniolă s-a manifestat împotriva protestatarilor, provocându-le acestora leziuni fizice, într-un 
mod disproporționat, asemănător vremurilor dictaturii. În special, petiționara consideră că 
aceștia au acționat cu impunitate deoarece pe uniformele lor nu existau date de identificare. 
Prin urmare, aceasta solicită ca, în viitor, în cadrul întregii Uniuni Europene, personalul 
autorității să fie obligat ca, în exercitarea atribuțiilor sale, să poarte pe uniformă, la loc vizibil, 
datele de identificare personală, pentru ca atunci când cetățenii se consideră tratați în mod 
nedrept, aceștia să poată participa la identificarea persoanelor în cauză de către autoritățile 
judiciare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Comisia Europeană nu are competența de a interveni în organizarea instituțiilor naționale, 
inclusiv în organizarea forțelor de poliție și în stabilirea uniformelor pentru oficialii acestora, 
în niciunul dintre statele membre. Competențele în domeniul organizării poliției derivă din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 72 din acest Tratat prevede că 
statele membre sunt responsabile pentru menținerea ordinii publice și pentru apărarea 
securității interne în țara respectivă.

În ceea ce privește faptul că pe uniformele agenților de poliție spanioli nu sunt expuse în mod 
vizibil datele lor de identificare atunci când își exercită funcțiile, petiționara poate căuta o 
soluție la nivel național, prin autoritățile competente.


