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Tárgy: A Bizottság elnökének beavatkozása a horvát választásokba – a Bizottság tagjaira 
vonatkozó magatartási kódex megsértése

Július 3-án, pénteken a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen megjelent a  Hrvatska demokratska 
zajednica (HDZ) horvát politikai párt promóciós videójában a közelmúltbeli országos választásokkal 
összefüggésben. A filmen az látszik, hogy az elnök a Bizottság épületének egyik folyosóján állva 
elmondja a párt „  Sigurna Hrvatska ” („biztonságos Horvátország”) kampánymottóját, miközben a 
képernyőn megjelenik a hivatalos rangja.

Ez a szereplése felháborodást váltott ki az EU-ban, mivel a Bizottság elnöke köteles semleges 
maradni. A Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódex 9. cikkének (3) bekezdése szerint a tagok 
„tartózkodnak minden olyan politikai párt vagy szociális partner szervezete nevében tett nyilvános 
nyilatkozat vagy beavatkozás megtételétől, amelynek tagjai”.

A Bizottság sajnálatát fejezte ki az incidens miatt, de arra is törekedett, hogy lekicsinyelje annak 
következményeit. Annak elismerése mellett, hogy technikai hibákat követtek el 1 , merészen azt 
állította, hogy ez „olyan jellegű dolog, amit meg kell engedni [sic!]” 2 , ezzel burkoltan tagadva, hogy 
megsértették volna a magatartási kódexet.

1. Különös tekintettel a magatartási kódexére és a semlegesség elvére, hogyan értékeli a 
Bizottság, hogy elnöke megjelent a fent említett kampányvideóban?

2. A Bizottság szolgálatai rögzítették-e a videót?

3. Tartózkodni fog-e a Bizottság attól, hogy beavatkozzon a jövőbeli tagállami választásokba, és 
teljes mértékben eleget tesz-e azon kötelezettségének, hogy semleges maradjon?

4. Milyen következményekkel fog járni a Bizottság elnöke számára a magatartási kódex 
megsértése?

1  Euobserver , „Commission chief under fire for Croatia campaign video” (Éles kritikák a Bizottság vezetőjével 
szemben a horvátországi kampányvideó miatt), 2020. július 7., https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , „EU top official criticized for breaching code of conduct” (Bírálatok érik az EU vezető 
tisztségviselőjét a magatartási kódex megsértése miatt), 2020. július 6., https://www.startribune.com/eu-top-
official-criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


