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Betreft: Inmenging van de voorzitter van de Commissie in de Kroatische verkiezingen – 
schending van de gedragscode voor de leden van de Commissie

Op vrijdag 3 juli verscheen Ursula von der Leyen, voorzitter van de Commissie, in een promotievideo 
voor de Kroatische politieke partij  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), in het kader van de 
nationale verkiezingen die een paar dagen later plaatsvonden. In een gang van een van de 
Commissiegebouwen sprak zij de verkiezingsslogan van HDZ uit (“  Sigurna Hrvatska ”: “veilig 
Kroatië”), terwijl haar officiële titel op het scherm verscheen.

Haar verschijning in het filmpje heeft tot grote verontwaardiging geleid binnen de EU, aangezien de 
voorzitter van de Commissie verplicht is tot neutraliteit. Volgens artikel 9, lid 3, van de gedragscode 
voor de leden van de Commissie “onthouden [de leden] zich van publieke verklaringen of uitspraken 
namens een politieke partij of socialepartnerorganisatie waarvan zij lid zijn”.

De Commissie heeft te kennen gegeven het voorval te betreuren maar heeft tegelijk gepoogd de 
betekenis ervan af te zwakken. De Commissie gaf weliswaar toe dat er een technische fout was 
gebeurd maar stelde zonder omwegen dat 1 “dit soort dingen moet kunnen” 2 : hiermee ontkende zij 
impliciet dat er sprake was van een schending van de gedragscode.

1. Wat is het oordeel van de Commissie over de verschijning van haar voorzitter in 
bovengenoemde campagnevideo, met name wat betreft de gedragscode en het 
neutraliteitsbeginsel van de Commissie?

2. Is de video opgenomen door de diensten van de Commissie?

3. Is de Commissie van plan zich te onthouden van inmenging in toekomstige verkiezingen in de 
lidstaten en volledig te voldoen aan haar verplichting tot neutraliteit?

4. Welke gevolgen zal de voorzitter van de Commissie ondervinden van haar schending van de 
gedragscode?

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/


