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SSii  èè  ccoonncclluussaa  nneell  ttaarrddoo  ppoommeerriiggggiioo  llaa  rriiuunniioonnee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ppeerr  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  

ppaarreerrii  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  qquuaalliittàà  ee  ffuunnzziioonnaalliittàà  ddeell  vveessttiiaarriioo..  

IInn  aappeerrttuurraa    èè  ssttaattaa  eevviiddeennzziiaattaa  ll’’iinnaaddeegguuaatteezzzzaa  ddeeii  ffoonnddii  ssttaannzziiaattii  aa  ggaarraannttiirree  llaa  ddiissttrriibbuuzziioonnee  

aa  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ddii  PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa  ddeell  mmaatteerriiaallee  vveessttiiaarriioo  aa  sseegguuiittoo  ddeeii    sseennssiibbiillii  ttaaggllii  ssuubbiittii  

nneeggllii  uullttiimmii  aannnnii..  

DDooppoo  uunnaa  bbrreevvee  ddiissaammiinnaa  ddeellllaa  rriiccooggnniizziioonnee  eeffffeettttuuaattaa  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  iinn  oorrddiinnee  aallllee  

ggiiaacceennzzee  pprreesseennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeii  mmaaggaazzzziinnii  ddii  cciiaassccuunn  iissttiittuuttoo  ppeenniitteennzziiaarriioo,,  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  hhaa  

ddeelliibbeerraattoo  ddii    sseeggnnaallaarree  aall  MMiinniissttrroo  ddeellllaa  GGiiuussttiizziiaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunn  uurrggeennttee  iinnccrreemmeennttoo  ddeeii  ffoonnddii  ee  

ddii  ssoolllleecciittaarree  llee  DDiirreezziioonnii  aaffffiinncchhèè  vveennggaannoo  ccoonnsseeggnnaattii  ii  ccaappii  ddii  aabbbbiigglliiaammeennttoo  aall  ppeerrssoonnaallee  aavveennttee  

ddiirriittttoo  ee  rreessttiittuuiittee  aaii  PPrroovvvveeddiittoorraattii  llee  eecccceeddeennzzee  ddeerriivvaannttii  ddaa  eevveennttuuaallii  ppeennssiioonnaammeennttii  ppeerr  

pprroocceeddeerree  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aadd  uunnaa    rriiddiissttrriibbuuzziioonnee  ssuull  tteerrrriittoorriioo..  

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  hhaa  mmoossttrraattoo  llaa  ttuuttaa  tteerrmmiiccaa  cchhee  aannddrràà  aapppplliiccaattaa  nneellllee  ssttaaggiioonnii  ffrreeddddee    

ssoottttoo  ll’’uunniiffoorrmmee  ooppeerraattiivvaa  eessttiivvaa  ppeerr  ssooppppeerriirree  aallllaa  ccaarreennzzaa  ddeellllee  uunniiffoorrmmii  ooppeerraattiivvee  iinnvveerrnnaallii  aa  

ccaauussaa  ddeell  mmaannccaattoo  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  ooppeerraazziioonnii  ddii  ccoollllaauuddoo  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa  pprreesseennttaattaa  ddaallllaa  ddiittttaa  

vviinncciittrriiccee  ddeellll’’aappppaallttoo  ee  hhaa  aavvaannzzaattoo  llaa    pprrooppoossttaa  ddii  vvaalluuttaarree  uunnaa  ppoossssiibbiillee  rriimmoodduullaazziioonnee  ddeellllee  

uunniiffoorrmmii  iinn  rreellaazziioonnii  aallllee  eessiiggeennzzee  ooppeerraattiivvee  aall  ffiinnee  ddii  ccoonntteenneerree  ii  ccoossttii..  

IIll  SSii..NN..AA..PP..PPee  hhaa  eevviiddeennzziiaattoo  cchhee  llaa  ttuuttaa  tteerrmmiiccaa  rraapppprreesseennttaa  uunn  sseemmpplliiccee  ppaalllliiaattiivvoo  ppeerr    

ssooppppeerriirree  aallllaa  ccaarreennzzaa  ddeellll’’uunniiffoorrmmee  ooppeerraattiivvaa  iinnvveerrnnaallee  eedd  eesspprreessssoo  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriicchhiieeddeerree  aall  ppiiùù  

pprreessttoo  uulltteerriioorrii  ffoonnddii  ppeerr  pprroocceeddeerree  ccoonn  uunnaa  nnuuoovvaa  ggaarraa  ddii  aappppaallttoo;;  iinnoollttrree  hhaa  pprrooppoossttoo  ddii  ddoottaarree  llee  

nnuuoovvee  uunniiffoorrmmii  ooppeerraattiivvee  ddeellllaa  ssccrriittttaa  rriiffrraannggeennttee  ppoossttaa  ssuullllaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorree  ddeellllaa  ggiiaaccccaa  ee  ddii  

ssoossttiittuuiirree  iill  mmaatteerriiaallee  ddeellllee  PPoolloo  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ddoottaazziioonnee  iinn  qquuaannttoo  eemmaannaannoo  ccaattttiivvoo  ooddoorree  ddooppoo  

aavveerrllee  iinnddoossssaattee  aanncchhee  ssoollttaannttoo  ppeerr  ppoocchhee  oorree..  

VVii  tteerrrreemmoo  aaggggiioorrnnaattii  ssuuggllii  ssvviilluuppppii..      
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