
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Otvoreno pismo čelnicima vlada država EU i europskih institucija  

 

 

 Nizozemska, 19 ožujka 2020.  

 

 

Poštovani čelnici europskih vlada, 
 
potpuni utjecaj koronavirusa osjeća se sada u Europi. Trenutno nije moguće 

utvrditi posljedice toga, niti koliko će trajati. 
 

Čini se da svaka zemlja ima svoju strategiju kako odgovoriti, od smanjenja 
socijalnog kontakta (socijalnog distanciranja) do potpunog zatvaranja. 
Sada je jasno da će to imati veliki utjecaj na cijelo društvo. 

 
Činjenica je da će se od pripadnika niza vitalnih zanimanja očekivati da nastave 

raditi svakodnevni posao kao uobičajeno ili se od njih tražiti da rade još više. 
Zapravo su to izričito zatražili svi čelnici europskih vlada. 
 

Policija je jedno od tih vitalnih zanimanja i očekuje se da će policija učinkovito 
obavljati svoju dužnost. Nadalje, policijski službenici imaju zakonsku obvezu to 

učiniti. 
 
U Europskoj policijskoj uniji (EPU) posebno smo zabrinuti zbog ove činjenice. 

Napokon, policijski službenici nisu imuni i dio su visoko rizične skupine za koju 
postoji veći rizik od zaraze i širenja koronavirusa tijekom obavljanja svojih 

dužnosti. 
 

Podaci koje je nedavno prikupila Europska policijska unija pokazali su da je u 
nizu europskih zemalja akutni nedostatak zaštitne opreme za policijske 
službenike, dok se broj zaraženih policijskih službenika u Europi zaraženih 

koronavirusom također povećava. Navedeno vrlo uznemirujuće i može dovesti do 
opasne situacije s teškim posljedicama. 

 
EPU žurno apelira da sve pojedine zemlje i Europa u cjelini poduzmu 
odgovarajuće mjere za optimalnu zaštitu svih policijskih službenika širom 

Europe. Savjetujemo mapiranje, koordiniranje i olakšavanje, a potom i 
provođenje zaštitnih mjera , i to na europskoj razini. 

 



Konkretno, smatramo da bi u tome trebala imati vodeću ulogu Europska 
komisija. 

 
EPU već neko vrijeme tvrdi da treba posvetiti više pažnje kapacitetima policijskih 
snaga da jamče sigurnost u vrijeme krize, ali isto tako i odgovarajućoj opremi, 

uniformama i obuci policijskih službenika. Također, važna je i izvjesnost  
poštivanja svih ustavnih (socijalnih) prava utvrđenih Europskom socijalnom 

poveljom. 
 
Dolazak koronavirusa opet je pokazao da postoji alarmantni manjak kapaciteta i 

zaštitne opreme unutar europskih policijskih snaga, što je dovelo do situacije u 
kojoj je jamčenje sigurnosti sve teže. 

 
Radno opterećenje policijskih službenika već se povećalo na neopravdanu razinu 
posljednjih godina kao rezultat izvanrednih situacija s kojima se suočava društvo, 

uključujući prijetnju terorizmom, migrantske tokove, podrivanje, policijski 
kapacitet, radno opterećenje, koronavirus itd. Sve navedeno  zahtijeva brzu 

reformu europskog  policijskog  sustava. 
 
EPU poziva sve čelnike europskih vlada i europske institucije da sada razmisle o 

vremenu nakon koronavirusa i važnim koracima koji se moraju poduzeti kako bi 
se osiguralo djelovanje policijskih snaga u Europi na odgovarajućoj razini. 

Europska policijska unija (EPU) spremna je dati vrijedan doprinos ovom procesu! 
 
S poštovanjem, 

 

 
 
Gerrit van de Kamp 

Predsjednik Europske policijske unije  
Predsjedni Policijskog sindikata  ACP (Nizozemska)  

 

 

 
  


