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Θέμα: Παρέμβαση της Προέδρου της Επιτροπής στις εκλογές στην Κροατία— παραβίαση του 
κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen εμφανίστηκε, στο 
πλαίσιο πρόσφατων εθνικών εκλογών, σε διαφημιστικό βίντεο για το κροατικό πολιτικό κόμμα 
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ). Κινηματογραφήθηκε σε διάδρομο του κτιρίου της Επιτροπής, 
εκφωνώντας το σύνθημα της εκστρατείας του κόμματος Sigurna Hrvatska («ασφαλής Κροατία»), 
ταυτόχρονα δε εμφανίστηκε στην οθόνη η επίσημη ιδιότητά της. 

Η εμφάνιση αυτή προκάλεσε οργή στην ΕΕ, καθώς η Πρόεδρος της Επιτροπής είναι υποχρεωμένη να 
τηρεί ουδετερότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της 
Επιτροπής, τα μέλη «οφείλουν να απέχουν από δημόσιες δηλώσεις ή παρεμβάσεις για λογαριασμό 
οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος ή οργάνωσης κοινωνικών εταίρων των οποίων είναι μέλη...».

Η Επιτροπή εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, προσπάθησε ωστόσο να υποβαθμίσει τις 
επιπτώσεις του. Αν και παραδέχτηκε ότι έγιναν τεχνικά σφάλματα1, ισχυρίστηκε με κυνισμό ότι τα 
πράγματα αυτά [sic] θα πρέπει να επιτρέπονται2, αρνούμενη έμμεσα κατ΄αυτό τον τρόπο ότι 
παραβιάστηκε ο κώδικας δεοντολογίας.

1. Σε συνάρτηση, ειδικότερα, με τον κώδικα δεοντολογίας και την αρχή της ουδετερότητας, πώς 
αξιολογεί η Επιτροπή την παρουσία της Προέδρου της στο προαναφερθέν διαφημιστικό βίντεο;

2. Μαγνητοσκοπήθηκε το βίντεο αυτό από τις υπηρεσίες της Επιτροπής;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να σταματήσει να παρεμβαίνει στο μέλλον σε εκλογές στα κράτη μέλη και 
να ανταποκρίνεται πλήρως στην υποχρέωσή της να τηρεί ουδετερότητα;

4. Ποιες συνέπειες θα επιφέρει για την Πρόεδρο της Επιτροπής η εκ μέρους της παραβίαση του 
κώδικα δεοντολογίας;

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

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


