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Vec: Zasahovanie predsedníčky Komisie do volieb v Chorvátsku – porušenie kódexu 
správania členov Komisie

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová sa v piatok 3. júla objavila v propagačnom videu 
chorvátskej politickej strany  Chorvátska demokratická únia (HDZ) v kontexte nedávnych celoštátnych 
volieb. Na videu je zachytené, ako na chodbe budovy Komisie vyslovuje volebný slogan tejto strany,  
Sigurna Hrvatska (bezpečné Chorvátsko), pričom na obrazovke je zároveň uvedená jej oficiálna 
funkcia.

Jej účasť v tomto videu vyvolala pobúrenie v EÚ, pretože ako predsedníčka Komisie je povinná 
zachovať neutralitu. Podľa článku 9 ods. 3 kódexu správania členov Komisie sa členovia Komisie 
„zdržia verejných vyhlásení alebo vyjadrení v mene akejkoľvek politickej strany alebo organizácie 
sociálnych partnerov, ktorých sú členmi“.

Komisia vyjadrila poľutovanie nad týmto incidentom, ale zároveň sa snaží zľahčiť jeho dôsledky. 
Pripustila síce, že došlo k technickým chybám 1 , avšak suverénne uviedla, že ide o „typ vecí, ktoré 
musia byť povolené“ 2 , čím implicitne poprela, že došlo k porušeniu kódexu správania.

1. Ako Komisia hodnotí vystúpenie svojej predsedníčky v uvedenom videu, ktoré bolo súčasťou 
politickej kampane, s osobitným zreteľom na kódex správania a zásadu neutrality?

2. Nahrali toto video útvary Komisie?

3. Zdrží sa Komisia v budúcnosti zasahovania do volieb v členských štátoch a bude v plnom 
rozsahu dodržiavať svoju povinnosť zachovávať neutralitu?

4. Aké dôsledky vyplynú pre predsedníčku Komisie z tohto porušenia kódexu správania?

1  Euobserver , Commission chief under fire for Croatia campaign (Šéfka Komisie terčom kritiky za účasť 
v chorvátskej predvolebnej kampani), video, 7. júla 2020, https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , EU top official criticized for breaching code of conduct (Vysoká predstaviteľka EÚ kritizovaná 
za porušenie kódexu správania), 6. júla 2020, https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-
breaching-code-of-conduct/571640452/


