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Temats: Komisijas priekšsēdētājas iejaukšanās Horvātijas vēlēšanās — Komisijas locekļu rīcības 
kodeksa pārkāpums

Piektdien, 3. jūlijā, Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena bija redzama Horvātijas politiskās 
partijas  Hrvatska demokratska zajednica (  HDZ ) reklāmas video neseno valsts līmeņa vēlēšanu 
kontekstā. Viņa tika nofilmēta, Komisijas ēkas koridorā paužot partijas kampaņas moto  Sigurna 
Hrvatska ("droša Horvātija"), un ekrānā bija redzams viņas oficiālais amata nosaukums.

Šī dalība video ir izraisījusi sašutumu ES, jo Komisijas priekšsēdētājam ir pienākums saglabāt 
neitralitāti. Saskaņā ar Komisijas locekļu rīcības kodeksa 9. panta 3. punktu Komisijas locekļi atturas 
no publisku paziņojumu sniegšanas vai iejaukšanās jebkuras politiskās partijas vai tādas sociālo 
partneru organizācijas vārdā, kuras biedri viņi ir.

Komisija ir paudusi nožēlu par šo incidentu, taču ir arī centusies mazināt tā ietekmi. Lai arī Komisija ir 
atzinusi tehnisku kļūdu pieļaušanu 1 , tā nekaunīgi apgalvo, ka tā bija "tāda lieta [  sic ], kas ir 
jāattaisno” 2 , tādējādi acīmredzami noliedzot to, ka rīcības kodekss ir ticis pārkāpts.

1. Kā Komisija vērtē tās priekšsēdētājas klātbūtni iepriekš minētajā kampaņas videoierakstā, jo 
īpaši attiecībā uz rīcības kodeksu un neitralitātes principu?

2. Vai videomateriālu ierakstīja Komisijas dienesti?

3. Vai Komisija atturēsies no iejaukšanās turpmākajās vēlēšanās dalībvalstīs un pilnībā izpildīs 
savu pienākumu saglabāt neitralitāti?

4. Kādas sekas radīsies Komisijas priekšsēdētājai, ņemot vērā to, ka viņa ir pārkāpusi rīcības 
kodeksu?

1  Euobserver , "  Commission chief under fire for Croatia campaign video ” ("Pret Komisijas priekšsēdētāju 
vērsta kritika Horvātijas kampaņas video dēļ"), 2020. gada 7. jūlijs, 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , "EU top official criticized for breaching code of conduct” (“Augsta ranga ES amatpersonu kritizē 
par rīcības kodeksa pārkāpšanu"), 2020. gada 6. jūlijs, https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-
for-breaching-code-of-conduct/571640452/


