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Przedmiot: Ingerencja przewodniczącej Komisji w wybory na Chorwacji – naruszenie kodeksu 
postępowania członków Komisji Europejskiej

W piątek 3 lipca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen pojawiła się w filmiku promocyjnym 
chorwackiej partii politycznej  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) w kontekście niedawnych 
wyborów krajowych. Na filmie, stojąc na korytarzu w budynku Komisji, wygłasza ona przygotowane 
na kampanię hasło partii HDZ:  Sigurna Hrvatska („bezpieczna Chorwacja”), a jej oficjalny tytuł 
pojawia się na ekranie.

Pojawienie się przewodniczącej w tym materiale wywołało oburzenie w UE, ponieważ 
przewodniczący Komisji jest zobowiązany zachować neutralność. Zgodnie z art. 9 ust. 3 kodeksu 
postępowania członków Komisji „członkowie powstrzymują się od publicznych oświadczeń lub 
interwencji w imieniu jakiejkolwiek partii politycznej lub organizacji partnerów społecznych, których są 
członkami”.

Komisja wyraziła ubolewanie z powodu tego incydentu, ale starała się również bagatelizować jego 
konsekwencje. Chociaż przyznała się do popełnienia technicznych pomyłek 1 , zdecydowanie 
twierdziła, że taka rzecz [sic] musi być dopuszczalna 2 , tym samym w sposób dorozumiany 
zaprzeczyła, że doszło do naruszenia kodeksu postępowania.

1. W szczególności w odniesieniu do kodeksu postępowania i zasady neutralności, jak Komisja 
ocenia obecność jej przewodniczącej w ww. filmie wideo z kampanii?

2. Czy nagranie wideo zostało nagrane przez służby Komisji?

3. Czy Komisja powstrzyma się od ingerencji w przyszłe wybory w państwach członkowskich i w 
pełni wywiąże się ze swojego obowiązku zachowania neutralności?

4. Jakie będą konsekwencje dla przewodniczącej Komisji w związku z naruszeniem przez nią 
kodeksu postępowania?

1  Euobserver , „Szefowa Komisji pod ostrzałem za wystąpienie w wideo z kampanii”, 7 lipca 2020 r., 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , „Wysoki rangą urzędnik UE krytykowany za naruszenie kodeksu postępowania”, 6 lipca 2020 
r., https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


