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MIRIAM LEXMANN

Svetlo sa zrodilo do ticha noci.
Majme srdce otvorené tomuto daru.

Buďme darom pre druhých.



Foto: Európsky parlament



dovoľte mi opäť sa Vám prihovoriť a poďakovať za Vašu podporu a priazeň. Aj touto 
formou by som Vás rada informovala o mojich aktivitách v Európskom parlamente 
v prospech spoločného dobra. 

Stav našej spoločnosti je do veľkej miery aj v tomto roku ovplyvnený pretrvávajúcou 
pandémiou. Tá nás učí čeliť mnohým náročným situáciám nielen doma, v rodine, v 
práci či verejnom živote, ale i vo svete sociálnych sietí. V spoločnom zomknutí sme 
prežili náročnú jar, aby sme si v lete mohli vydýchnuť a načerpať sily. Jeseň 
vyvrcholila novou vlnou a na Slovensku sme sa znovu ocitli zoči-voči rozsiahlemu 
šíreniu ochorenia Covid-19. Myslime spoločne na najzraniteľnejších a pomôžme im 
vzájomnou solidaritou a zodpovednosťou.

Moju vďaku na tomto mieste by som chcela vyjadriť najmä všetkým pracovníkom v 
zdravotníctve, ale i školstve. Dúfam, že ako spoločnosť raz dospejeme do 
momentu skutočného morálneho i finančného ocenenia Vašej nenahraditeľnej 
služby. Ďakujem i všetkým Vám, ktorí každodenne statočne čelíte mnohým výzvam 
s nádejou a odvahou. Pevne verím, že spoločne a s Božou pomocou sa nám ich 
podarí úspešne zvládnuť. 

V zodpovednosti za zverený mandát a v spolupráci s regionálnymi a miestnymi 
zástupcami KDH sa aj naďalej zasadzujem za to, aby ste cítili výsledky našej 
politickej služby. Hoci je to v mnohých prípadoch beh na dlhú trať, nikdy nesmieme 
na konanie dobra rezignovať. 

Milí priatelia,

Želám Vám pokojné Vianoce plné radosti.
Nech betlehemské Svetlo rozžiari Váš príbytok i srdce.

Vykročme do nadchádzajúceho roka 2022 s novou nádejou 
a prinášajme toto Svetlo všade tam, kde je potrebné.

Vaša
Miriam Lexmann

Foto: Dominik Sepp



PRI ČERPANÍ EUROFONDOV SME EURÓPSKOU RARITOU 
V postupoch čerpania eurofondov sa Slovensko stáva európskou raritou, keď vláda 
odstavila regióny na vedľajšiu koľaj. Hoci nedávno sľubovala decentralizáciu, dnes 
dostávajú z celkového balíka európskych peňazí len 12 % pričom dôvera ľudí v mestá, obce 
či kraje významne vzrástla. Rovnako celoeurópsky trend je, aby o eurofondoch rozhodovali 
ľudia zdola. Aj na to som verejne upozornila spoločne s KDH a starostom Oravskej Polhory 
M. Strnálom i expertom pre eurofondy R. Horvátom. Taktiež som ako členka delegácie 
Výboru pre sociálne veci a zamestnanosť Európskeho parlamentu na nedávnej návšteve 
Košíc a okolia zdôraznila potrebu efektívneho využívania eurofondov pri práci so sociálne 
znevýhodnenými rodinami, či komunitami. Neustála byrokracia a komplikované podmienky 
častokrát totiž znemožňujú používať tieto peniaze určené pre všetkých slovenských 
občanov.
 
DÔSTOJNÝ ŽIVOT PRE NAŠICH RODIČOV A STARÝCH RODIČOV
K dôstojnému životu našich rodičov a starých rodičov dopomôže v prvom rade náš 
spoločenský prístup a uznanie toho, čo títo ľudia počas života dosiahli. Úspešne sa mi v 
Európskom parlamente podarilo presadiť pozmeňovacie návrhy, ktoré vyzývajú členské štáty 
EÚ  k väčšiemu ohodnoteniu času, ktorý strávia výchovou budúcej generácie počas 
materskej či rodičovskej dovolenky. Táto vďaka by sa mala odzrkadliť v ich vyššom 
dôchodkovom ohodnotení. Aj seniori túžia po dôstojnom a aktívnom živote bez 
diskriminácie, v čom nám významne pomáha medzigeneračná solidarita. I o tom som v 
októbri diskutovala na stretnutiach s prezidentkou Fóra pre pomoc starším Ľubicou 
Gálisovou a predsedom Združenia kresťanských seniorov Petrom Machom. V liste ministrovi 
práce M. Krajniakovi som zas poukázala na závažnú situáciu, keď súčasná legislatíva 
diskriminuje vdovy a vdovcov s jedným alebo žiadnym dieťaťom a požiadala ho o nápravu.

EURÓPSKY VZDELÁVACÍ PRIESTOR JE PRÍLEŽITOSŤ
Pandémia Covid-19 výrazne preniesla náš život do online sveta a zvlášť u detí a mladých sa 
stal internet neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Nie všetky deti však mali 
rovnaké možnosti a prístup k digitálnym nástrojom, čoho dôsledkom môže byť ich 
znevýhodnenie v budúcnosti. Aj na toto som ako tieňová spravodajkyňa upozornila v správe 
o Európskom vzdelávacom priestore. Digitálne vzdelávanie by však malo byť prístupné 
všetkým, aby sme takto ľuďom umožnili prístup k novým zručnostiam, profesnému či 
osobnému rozvoju v dnešnej dobe. Kľúčovým je v tomto kontexte rozvoj kritického myslenia. 
Zvlášť musíme dbať na bezpečnosť detí v online priestore, pričom sama sa v tejto oblasti 
aktívne angažujem. Zasadila som sa o výnimku z európskych pravidiel na legálne 
vyhľadávanie a nahlasovanie prípadov zneužívania detí pred očakávaným prijatím smernice. 
Na Slovensku som sa na odborných konferenciách prihovorila učiteľom a expertom, ktorí sa 
tejto problematike venujú. Len v spolupráci sa nám podarí tieto problémy efektívne riešiť. 

„NIE“ VIRTUÁLNEJ REALITE FACEBOOKu BEZ PRAVIDIEL
Efektívna regulácia sociálnych sietí je pre nás v EÚ v súčasnosti veľkou výzvou. Pripravovaná 
legislatíva v oblasti digitálnych služieb a marketingu má jedinečný potenciál stať sa zlatým 
štandardom i globálne. Zisk technologických gigantov nemôže byť nikdy dôležitejší než 
ľudské zdravie a bezpečnosť. Práve na to poukázala na pôde Európskeho parlamentu aj 
bývalá zamestnankyňa Facebook-u Francis Haugen, vďaka ktorej unikli interné dokumenty 
svedčiace o vedomých zlyhaniach tejto spoločnosti v ochrane bezpečnosti používateľov, a to 
zvlášť vzhľadom na duševné zdravie detí. 



Vysoko polarizujúci obsah cielene šíria kvôli zisku oveľa viac, čo v konečnom dôsledku útočí 
priamo na demokraciu. Nedávno dokonca Facebook ohlásil plán vybudovať spoločnosť Meta, 
ktorá bude vyvíjať tzv. metaverzum – rozšírenú realitu stierajúcu hranice medzi fyzickým a 
digitálnym svetom. Pracovné miesta na vývoj tohto bezprecedentného projektu je však 
potrebné vytvoriť pre posilnenie bezpečnosti už jeho existujúcich produktov! Vyzývam i 
kompetentné orgány na Slovensku aktívne v rokovaniach zdôrazňovať etické aspekty 
nových technológií.  

EURÓPSKU KRITIKU POĽSKA NEPOVAŽUJEM ZA KONŠTRUKTÍVNU 

V posledných rokoch je kritika Poľska pravidelne na programe plenárnych zasadnutí 
Európskeho parlamentu predovšetkým v súvislosti s otázkami právneho štátu. Žiaľ, vo 
väčšine prípadov nejde o konštruktívne hľadanie dialógu, ale skôr opätovnú ideologizáciu a 
vyhrocovanie vzťahov s Poľskom. V súvislosti s rozhodnutím poľského ústavného súdu som 
na pôde Európskeho parlamentu, ale i v mediálnych vystúpeniach zdôraznila, že Poľsko nie 
je ani prvým, ani posledným štátom, ktorého ústavný súd rozhodol o prednosti národnej 
ústavy pred právom EÚ. Tendencie rozširovania právomocí EÚ na úkor členských štátov 
považujem pre náš spoločný európsky projekt za škodlivé. Dohodnuté rozdelenie právomocí 
musí byť totiž obojstranne zachovávané a rešpektované tak, aby neboli porušované 
európske právo a princíp subsidiarity ako základné piliere EÚ. Neustále pranierovanie Poľska 
v súvislosti so zákonmi na ochranu života je zo strany EÚ neprijateľné, keďže jednoznačne 
spadajú taktiež do kompetencie členského štátu. 

OTÁZNIKY VO VYŠETROVANÍ TRAGICKEJ SMRTI J. CHOVANCA OSTÁVAJÚ

Šokujúce zábery kamery z augusta 2020 plné násilia belgických bezpečnostných zložiek voči 
slovenskému občanovi Jozefovi Chovancovi v cele otriasli celou Európou. Od jeho tragickej 
smrti v roku 2018 nebolo vyšetrovanie tohto prípadu ukončené. Vytrvalo zdôrazňujem 
povinnosť tento prípad náležite vyšetriť a vinníkov spravodlivo potrestať, čo som zdôraznila 
i v minuloročnom liste predsedníčke Komisie U. von der Leyenovej. Okamžite som tiež 
reagovala, keď do procesu rekonštrukcie prípadu v septembri tohto roku nebol prizvaný 
očitý svedok zásahu v lietadle Roman Behúl, s ktorým som dlhodobo v kontakte. Následne 
som na tlačovej konferencii poukázala na zlyhanie komunikácie právnej kancelárie 
zastupujúcej v procese Slovensko. Považujem tiež za poľutovaniahodné, že kompetentní 
netrvali na tom, aby bol p. Behúl prizvaný na rekonštrukciu prípadu.

MIRIAM LEXMANN JE NAJVPLYVNEJŠOU SLOVENSKOU EUROPOSLANKYŇOU

Od augusta 2020 do augusta 2021 hodnotila aktivity europoslancov komunikačná agentúra 
BCW a renomovaná nezávislá organizácia VoteWatch Europe. V tzv. Indexe vplyvu bol 
zohľadnený politický vplyv, ktorý meria schopnosť tvoriť legislatívu, formovať debatu či 
ovplyvniť hlasovanie ako aj sociálny vplyv, ktorý vypovedá o schopnosti informovať o svojej 
práci, viesť a posúvať verejnú diskusiu, formovať komunity či vplyv na sociálnych sieťach. Na 
základe výsledkov bola moja práca hodnotená ako najviac vplyvná spomedzi všetkých 
slovenských europoslancov hneď v prvom kompletnom roku mojej poslaneckej služby. Vo 
vyjadrení pre médiá som vyslovila potešenie z tohto ocenenia, avšak za svojich skutočných 
hodnotiteľov považujem vás, občanov. Je to práve každodenná spätná väzba zo 
slovenských regiónov – obcí a miest, ktorá má pre výkon môjho mandátu rozhodujúci 
význam. Som povzbudená i naďalej naplno prinášať výsledky v prospech spoločného 
dobra, a to zvlášť v kontexte závažných spoločenských i ekonomických dôsledkov pandémie.



ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
Do Správy o zamestnanosti a sociálnych 

politikách v eurozóne som presadila návrhy na 
zlepšenie poradenstva v oblasti dlhov a 
zadlžovania sa, zvýšenej informovanosti o 
finančných otázkach už od školského veku či 
cielenej ochrany najzraniteľnejších skupín.

Vyzvala som predsedu EP na zapojenie sa 
Európskeho parlamentu do globálnej kampane 
#We�e15, s cieľom poukázať na diskrimináciu 
osôb so zdravotným postihnutím a aktívne som 
prispela k tvorbe Správy EP o zlepšení postavenia 
osôb so zdravotným postihnutím, ktorá 
presadzuje cezhraničné uznávanie tohto statusu 
prostredníctvom Európskeho preukazu 
zdravotného postihnutia.      

Pripomienkovala som legislatívu k tzv. 
Európskemu štatútu neziskovej organizácie s 
cieľom rozšíriť charitatívnym a neziskovým 
organizáciám možnosti prístupu k finančným 
zdrojom z európskych štrukturálnych fondov. 

Aj naďalej pokračujem v mojom súkromnom 
grantovom programe Pomôžme si, cez ktorý som 
počas celého roka 2021 podporovala zvlášť 
neziskové a charitatívne projekty. Vážim si úsilie 
mnohých z vás, ktorí svoj čas a energiu vkladáte do 
rôznych dobrovoľníckych aktivít na pomoc druhým.  

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

ZAHRANIČNÁ POLITIKA

Aj môj neúnavný politický tlak a angažovanie sa 
prinieslo úspech v podobe vytvorenia úradu 
slovenského splnomocnenca pre ochranu slobody 
vierovyznania alebo presvedčenia, s cieľom 
napomáhať uplatňovaniu tohto základného 
ľudského práva. 

S prejavom o ľudskej dôstojnosti som v 
Lisabone vystúpila na celoeurópskom fóre 
federácie Jeden z nás, ktorá združuje desiatky 
európskych pro-life organizácií. Spoločne sme 
diskutovali o potrebe obnovy hodnôt v Európe aj v 
kontexte prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti 
Európy.

Prihovorila som sa účastníkom konferencie 
(Ne)bezpečne v sieti, ktorá pripravuje učiteľov pre 
vzdelávanie žiakov v oblasti kritického myslenia tak, 
aby sa v online priestore vedeli zorientovať 
pravdivo a bezpečne.

Pri príležitosti 17.novembra sme v KDH spustili 
kampaň www.zaciarou.sk , ktorá vyzýva politikov 
a verejných predstaviteľov, aby do politickej 
komunikácie a verejného života vrátili slušnosť, úctu 
k opačnému názoru a konštruktívny dialóg.

Spolu s kolegami z iných členských štátov EÚ sme úspešne adresovali vedeniu EP žiadosť o odstránenie 
čínskych termokamier Hikvision z priestorov europarlamentu, keďže ich táto spoločnosť používa v rozpore 
s ľudskými právami v čínskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. 

Na stretnutí s ministrom zahraničných vecí Taiwanu som vyzdvihla našu spoločnú snahu chrániť 
bezpečnosť, slobodu, demokratické inštitúcie a ľudské práva nielen doma, ale i vo svete. Taiwan je pre 
Slovensko aj významným ekonomickým partnerom. 

Ako spolupredsedníčka Medziparlamentnej aliancie pre Čínu som sa zúčastnila zasadnutia v Ríme, kde 
sme spoločne vyslali signál členom samitu G20 o potrebe jednoty v obrane demokracie a líderstva v ochrane 
slobody, ľudských práv a hodnôt.

 
Neunávne sa venujem pomoci našim bieloruským priateľom v ich zápase o slobodu a obrane našej 

bezpečnosti v EÚ. 

Ostro som odsúdila vydávanie a používanie školských učebníc na Blízkom východe financovaných aj z 
peňazí EÚ s xenofóbnym a antisemitským obsahom.



Analýza Ministerstva pôdohos-
podárstva SR zistila, že slovenské 
potraviny patria k najkvalitnejším v 
celej Európskej únii.

Pre osoby so zdravotným 
postihnutím sa pripravuje európsky 
preukaz, ktorý im zabezpečí rovnaké 
podmienky v celej EÚ.

Vďaka posilnenej stratégii pre 
program Erasmus+ môžete získavať 
nové vedomosti a skúsenosti 
formou stáží, dobrovoľníctva či 
vzdelávania naprieč krajinami EÚ. 
Všetky príležitosti nájdete tak, že do 
vyhľadávača na internete zadáte 
„Erasmus+".

Program Kreatívna Európa 
ponúka umelcom a zamestnancom v 
kultúrnom odvetví možnosti 
cezhraničnej spolupráce a tvorby 
spoločných kultúrnych aktivít.

Európska únia spúšťa nový 
program solidarity, cez ktorý môžu 
mladí občania ísť dobrovoľne 
pomáhať rôznych krajín a získať tak 
nové skúsenosti, zlepšiť si cudzí 
jazyk a zároveň pomôcť tam, kde je 
to potrebné.

Vďaka novej európskej orga-
nizácii HERA sa bude v rámci EÚ 
krízová pomoc, napríklad rúška, či 
zdravotnícky materiál, organizovať 
rýchlejšie a efektívnejšie. 

Na Slovensku má od novembra 
2021 oficiálne sídlo Európsky orgán 
práce, ktorého úlohou je zlepšovať 
spoluprácu medzi krajinami EÚ v 
oblasti práce.

Od vstupu do EÚ na Slovensku 
postupne rastie počet včelárov aj 
včelstiev aj vďaka pomoci z EÚ. 
Aktuálne je na Slovensku vyše 22 
tisíc včelárov a ich počet vzrástol v 
roku 2021 o 1500. Včelstiev máme 
na Slovensku viac ako 255 000.

VEDELI STE, ŽE:

Foto: Európsky parlament
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SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK
NA NÁVŠTEVE SLOVENSKA

Priatelia, dovoľte mi vrátiť sa k historickej návšteve Sv. Otca na Slovensku v septembri tohto 
roku. 

Cesta pápeža Františka na Slovensko mnohých prekvapila a zamýšľali nad dôvodom, prečo 
sa rozhodol navštíviť práve našu krajinu. Odpoveď môže byť úplne jednoduchá. A práve v 
tejto jednoduchosti tkvie jej výnimočnosť. Túto návštevu sme jednoducho potrebovali. V 
spoločnosti poznačenej pandémiou prevláda už dlho strach a beznádej. Príchod Sv. Otca bol 
posilnením, povzbudením vo viere. Priniesol svetlo do neistoty a v konečnom dôsledku, 
nasmeroval náš pohľad na nás a hodnoty našej krajiny.

Slovensko má svoje pevné miesto v strede Európy. Bohatstvo histórie, pestrá kultúra či 
zmysel pre posvätno sú našou silnou devízou. Keď si toto uvedomíme a budeme podľa 
výzvy Svätého Otca zakorenení v princípoch a zároveň otvorení dialógu, môžeme spoločne 
vytvárať veľké diela doma i vo svete. Výzvy, ktoré pápež adresoval, nesmú ostať iba slova-
mi.

Rozsah a charakter osobnosti pápeža Františka mimoriadne oslovuje. Jeho charizma, dôraz 
na spravodlivosť, zápas proti biede a snaha pritiahnuť najslabších do stredu spoločenstva, 
to všetko z neho robí človeka, ktorého slová a činy inšpirujú. Vie osloviť aj sekulárneho člove-
ka. Podobne ako počas pontifikátu slovanského pápeža, ktorého apoštolské cesty mali 
dosah na chod sveta, aj argentínsky pápež dokáže presahovať náboženský rozmer svojho 
pôsobenia. Učí nás, aký dôležitý je človek. Každý bez rozdielu. Veriaci či neveriaci, zraniteľný 
či marginalizovaný. Lásku a pozornosť si zaslúži každý. 

Želám si, aby sme konali dobro tam, kde je potrebné, vypočuli tých, ktorí sa cítia nevypočutí 
a všetko robili tak, ako nám dáva za vzor práve pápež František. Nezištne a s pokorou. 

Z mnohých silných myšlienok, ktoré odzneli počas jeho návštevy by som sa s Vami chcela 
podeliť o tie, ktoré oslovili mňa:

„Pandémia je skúškou našich čias. Naučila nás, 
aké je ľahké sa rozdrobiť, hoci sme v rovnakej 
situácii, a myslieť len na seba. Začnime teda od 
uznania, že všetci sme krehkí a navzájom sa 
potrebujeme."      
Stretnutie s predstaviteľmi verejného života
a osobnosťami v Prezidentskej záhrade, 13.9.2021

„Pán nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí 
obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k 
zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu, ku druhým, 
smerom k spoločnosti."      
Stretnutie s mladými na štadióne Lokomotíva 
v Košiciach, 14.9.2021

„Ako sa môžeme naučiť vidieť v kríži slávu? 
Niektorí svätí učili, že kríž je ako kniha, ktorú 
treba otvoriť a čítať, aby sme ju spoznali. Ak tak 
neurobíme, kríž pre nás zostane neprečítanou 
knihou, ktorej názov a autora dobre poznáme, ale 
ktorá nemá vplyv na náš život. Neobmedzujme 
kríž iba na predmet zbožnosti a o to menej na 
politický symbol alebo na znak náboženského a 
sociálneho významu.“
Gréckokatolícka sv. liturgia v Prešove, 14.9.2021

Foto: Vatican media



„Najlepším spôsobom, ako ukázať 
Bohu a ľuďom svoju vďačnosť je prijímať 
všetko radostne.“  – Matka Tereza

Mám za sebou rok 2021 plný parlamentnej práce, stretnutí – mnohých 
online, prednášok, konferencií, rozhovorov, dohôd, výziev, ale aj 
príjemných chvíľ prežitých s mojimi najbližšími. Za stovky krásnych 
momentov vyjadrujem svoju VĎAČNOSŤ a zdieľam s Vami týchto zopár 
špeciálnych, za ktoré som výnimočne vďačná:

nádhernú letnú dovolenku i 
manželovo jubileum,

pocit domova vždy keď sa vrátim zo 
zahraničných pracovných ciest,

prvé júnové rokovanie naživo v 
Bruseli po viac než ročnej online 
parlamentnej práci,

nezabudnuteľné leto plné stretnutí s 
vami v regiónoch, pri ochutnávke vašich 
báječných špecialít za doprovodu 
radostnej hudby, 

výnimočné chvíle v blízkej 
prítomnosti Svätého Otca Františka a 
jeho životodarné posolstvo pre našu 
krajinu v zložitých časoch,

vzácnu príležitosť prispieť do 
hodnotnej publikácie osobností pod 
názvom Vízia kresťanského Slovenska,

vaše úprimné povzbudenia a 
užitočné podnety pre moju každodennú 
prácu,

možnosť byť osobne nablízku v 
ťažkých časoch niektorým z vás,

život v slobodnej krajine.



VIANOČNÉ KÁVOVÉ HVIEZDIČKY
OD STAREJ MAMY

Na cesto potrebujeme
   210 g hladkej múky
   70 g práškového cukru
   140 g masla   
   50 g mletých vlašských orechov    
   20 g jemne mletej kávy

Na krém potrebujeme
   60 g masla
   80 g práškového cukru
   1 žĺtok 
   2 polievkové lyžice silnej   
   studenej kávy

Všetky ingrediencie na cesto 
zmiešame a vypracujeme cesto, ktoré 
necháme na chlade odpočívať. Potom 
ho vyvaľkáme na 0,5 cm a vykraju-
jeme formičkou malé hviezdičky. Tie 
pečieme na vymastenom plechu vo 
vyhriatej rúre pri teplote 180 stupňov 
15-20 min. Medzitým si vymiešame 
krém, ktorým zlepujeme upečené 
hviezdičky. Hotové zlepené hviezdičky 
polejeme bielou čokoládou a 
poprášime mletou kávou, alebo 
ozdobíme lieskovým orieškom.

Postup 



Obľubujem posolstvo, ktoré rád citoval aj Winston Churchill. 
Považujem ho za nadčasové a kľúčové pre naše chápanie 

prítomnosti. Jeho záver nájdete v tajničke:

Prví traja, ktorí pošlú správne znenie tajničky na e-mailovú adresu: 
kancelaria@lexmann.eu , získajú hodnotnú publikáciu Vízia 

kresťanského Slovenska. Súťaž končí 31.12. 2021.

"Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení ju ...."

BODY, BOH, BRATIA, CNOSTI, CYKLOTRASA, DOBRO, 
DOBROTA, DOMOV, DÔSTOJNOSŤ, EURÓPSKA ÚNIA, 

HOVORIŤ, ISTO, ISTOTA, KVET, LÁSKA, LEGISLATÍVA, LETO, 
MASKA, MIER, MIESTA, MIESTO, MODEL, OBEC, OBEŤ, 

ODVAHA, OPATROVATEĽ, OPIS, PÔST, PRAVDA, PRAVOSŤ, 
RADOSTNE, ROD, SLOBODA, SPRAVODLIVOSŤ, 

SUBSIDIARITA, ÚCTA K STARŠÍM, ZEM

SÚŤAŽNÁ OSEMSMEROVKA

George Santayana



Miriam Lexmann bola v roku 2019 zvolená vo voľbách do Európskeho parlamentu 
a svoj mandát začala uplatňovať po uskutočnení brexitu vo februári 2020. 

Miriam verí, že naša túžba po spravodlivosti nemôže zostať len ideálom. Vo 
Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci je jej prioritou podpora práv sociálne a 
zdravotne znevýhodnených osôb. Vzhľadom na obrovský technologický pokrok 
pokladá tiež za kľúčové prispieť k diskusii o etickej umelej inteligencii na pôde 
Európskeho parlamentu, ako aj na Slovensku.

Ochranu ľudskej dôstojnosti a slobody považuje za svoje životné poslanie a 
primárne sa im venuje ako členka Zahraničného výboru EP. V nadväznosti na tieto 
témy sa zaoberá aj globálnymi otázkami, ako sú bezpečnosť či šírenie dezin-
formácií. Pre jej angažovanie sa v boji za slobodu a ľudské práva ju v roku 2021 
Čína zaradila na sankčný zoznam.

Poslankyňa Európskeho parlamentu (KDH)
MIRIAM LEXMANN

                 facebook.com/miriamlexmann.sk
                      

www.lexmann.eu

instagram.com/miriamlexmann

twitter.com/miriammlex

„Sloboda je dar, ktorý sa treba naučiť spravovať 
zodpovedne a v pravde. Stačí začať v malom – na mojej 
ulici či v paneláku. Možností je veľa a zodpovedných ľudí 
všade potrebujeme ako soľ. Neváhajme a zapájajme sa."

Ku Dňu boja za slobodu a demokraciu, 17.11. 2021


