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Større forespørgsel til skriftlig besvarelse G-001001/2020
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 139
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
for ID-Gruppen

Om: Kommissionens formands indblanding i det kroatiske valg – overtrædelse af 
adfærdskodeksen for medlemmer af Kommissionen

Fredag den 3. juli optrådte Kommissionens formand Ursula von der Leyen i en reklamevideo for det 
kroatiske politiske parti  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i forbindelse med det nylige nationale 
valg. Hun blev filmet, mens hun sagde partiets valgslogan  Sigurna Hrvatska ("et sikkert Kroatien") på 
en gang i Kommissionens bygning, idet hendes officielle titel blev vist på skærmen.

Denne optræden har givet anledning til forargelse i EU, da Kommissionens formand er forpligtet til at 
holde sig neutral. Det hedder i artikel 9, stk. 3, i adfærdskodeksen for medlemmer af Kommissionen, 
at medlemmerne "afholder sig fra offentligt at udtale sig eller intervenere på vegne af et politisk parti 
eller en arbejdsmarkedsorganisation, som de er medlem af".

Kommissionen har givet udtryk for sin beklagelse over hændelsen, men har også forsøgt at nedtone 
følgerne af den. Den har ganske vist erkendt, at der er begået tekniske fejl 1 , men også dristet sig til 
at hævde, at det var en af "den slags ting, der må være tilladt" 2 , og dermed indirekte afvise, at der er 
sket en overtrædelse af adfærdskodeksen.

1. Hvad er Kommissionens vurdering af dens formands optræden i ovennævnte kampagnevideo, 
navnlig i forhold til dens adfærdskodeks og neutralitetsprincippet?

2. Blev videoen optaget af Kommissionens tjenestegrene?

3. Vil Kommissionen afholde sig fra at blande sig i fremtidige valg i medlemsstaterne og overholde 
sin forpligtelse til at holde sig neutral fuldt ud?

4. Hvad bliver konsekvenserne for Kommissionens formand i lyset af hendes overtrædelse af 
adfærdskodeksen?

1  Euobserver , "Commission chief under fire for Croatia campaign video", 7. juli 2020, 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , "EU top official criticized for breaching code of conduct", 6. juli 2020, 
https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


