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Subiect: Interferența Președintei Comisiei în alegerile din Croația – încălcarea Codului de 
conduită al membrilor Comisiei

Vineri, 3 iulie, Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a apărut într-un material video promoțional 
pentru partidul politic croat  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), în contextul alegerilor naționale 
recente. Ea a fost filmată pronunțând motto-ul de campanie al partidului  , Sigurna Hrvatska („o 
Croație sigură’), pe un culoar din clădirea Comisiei, în timp ce titlul său oficial a apărut pe ecran.

Această apariție a generat indignare în UE, întrucât Președintele Comisiei are obligația să rămână 
neutru. În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Codul de conduită a membrilor Comisiei, 
membrii „se abțin de la declarații sau intervenții publice în numele unui partid politic sau al unei 
organizații a partenerilor sociali din care fac parte”.

Comisia și-a exprimat regretul cu privire la acest incident, dar a încercat, de asemenea, să 
minimalizeze implicațiile sale. Deși a admis că au fost comise erori tehnice 1 , a susținut cu hotărâre 
că acest tip de situație trebuie permisă 2 , negând astfel în mod implicit că a fost încălcat Codul de 
conduită.

1. În ceea ce privește în special Codul său de conduită și principiul neutralității, care este 
aprecierea Comisiei privind apariția Președintei sale în campania video menționată mai sus?

2. Materialul video a fost înregistrat de serviciile Comisiei?

3. Se va abține Comisia de la a interveni în viitoarele alegeri din statele membre și își va respecta 
pe deplin obligația de a rămâne neutră?

4. Ce consecințe va avea asupra Președintei Comisiei această încălcare a Codului de conduită?

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

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


