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Angående: Kommissionsordförandens inblandning i det kroatiska valet – överträdelse av 
uppförandekoden för kommissionens ledamöter

Fredagen den 3 juli sågs kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, i en video som gjorde 
reklam för det kroatiska politiska partiet Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i samband med det 
senaste parlamentsvalet. Hon filmades i en korridor i kommissionens byggnad där hon uttalade 
partiets valdevis ”Sigurna Krvatska” (ett säkert Kroatien) samtidigt som hennes officiella titel visades 
på skärmen.

Detta har upprört många i EU, eftersom kommissionens ordförande är skyldig att förbli neutral. Enligt 
artikel 9.3 i uppförandekoden för kommissionens ledamöter ska ledamöterna ”avhålla sig från 
offentliga uttalanden eller åtgärder till förmån för ett politiskt parti eller en organisation för 
arbetsmarknadens parter som de är medlemmar i”.

Kommissionen har beklagat incidenten, men har också försökt att tona ner dess konsekvenser. 
Kommissionen har medgett att tekniska misstag begåtts 1 , men samtidigt utan att tveka konstaterat 
att detta är ”sådant [sic] som måste tillåtas” 2 , och därmed indirekt nekat att det skulle ha skett en 
överträdelse av uppförandekoden.

1. Hur bedömer kommissionen, särskilt med hänsyn till sin uppförandekod och 
neutralitetsprincipen, sin ordförandes framträdande i den ovannämnda kampanjvideon?

2. Spelades videoklippet in av kommissionens avdelningar?

3. Kommer kommissionen att avhålla sig från att blanda sig i framtida val i medlemsstaterna och 
fullt ut uppfylla sin skyldighet att förbli neutral?

4. Vilka blir konsekvenserna för kommissionens ordförande mot bakgrund av hennes överträdelse 
av uppförandekoden?

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/


