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Запитване с искане за писмен отговор G-001001/2020
до Комисията
Член 139 от Правилника за дейността
Christine Anderson, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky, Peter Kofod, Laura 
Huhtasaari, Jaak Madison, Gunnar Beck, Lars Patrick Berg, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, 
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Sylvia Limmer, Guido Reil, Bernhard Zimniok
от името на групата ID

Относно: Намесата на председателя на Комисията в изборите в Хърватия — нарушение на 
Кодекса за поведение на членовете на Комисията

В петък, 3 юли, председателят на Комисията, г-жа Урсула фон дер Лайен, се е появила в 
рекламен видеоклип на хърватската политическа партия  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 
в контекста на неотдавнашните национални избори. Тя е заснета как изрича мотото от 
кампанията на партията  „Sigurna Hrvatska“ („Сигурна Хърватия“) в коридор в сградата на 
Комисията, като на екрана се изписва и официалната ѝ длъжност.

Тази проява предизвика силно възмущение в ЕС, тъй като председателят на Комисията е 
длъжен да остане неутрален. Съгласно член 9, параграф 3 от Кодекса за поведение на 
членовете на Комисията, членовете „се въздържат от публични изявления или намеса от 
името на политическа партия или организация на социалните партньори, в която членуват,“.

Комисията изрази съжаление по повод на инцидента, но също така се опита да омаловажи 
последиците от него. Тя прие, че е допусната техническа грешка 1 , но смело заяви, че 
„подобни неща трябва да са разрешени“ 2 , като по този начин имплицитно отрече да е 
извършено нарушение на Кодекса за поведение.

1. Що се отнася по-специално до Кодекса за поведение и принципа на неутралност, каква е 
оценката на Комисията за изявата на нейния председател в посочения видео клип от 
кампанията?

2. Службите на Комисията ли са заснели посочения видеоматериал?

3. Ще се въздържа ли Комисията от намеса в бъдещи избори в държавите членки и ще 
спазва ли изцяло задължението си да остане неутрална?

4. Какви ще бъдат последиците за председателя на Комисията от гледна точка на 
извършеното от нея нарушение на Кодекса за поведение?

1  Euobserver , „Остри критики срещу председателя на Комисията заради видео клип от кампанията в 
Хърватия“ (Commission chief under fire for Croatia campaign video), 7 юли 2020 г., 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , „Висш служител на ЕС критикуван заради нарушаване на кодекса за поведение“ (EU top 
official criticized for breaching code of conduct), 6 юли 2020 г., https://www.startribune.com/eu-top-official-
criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


