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Je pre mňa potešením opäť sa Vám prihovoriť a podeliť sa s Vami o výsledky mojej práce 
poslankyne Európskeho parlamentu. Po dvoch náročných rokoch pandémie sa v mnohom naše 
životy vrátili „do normálu“ – žiaci a študenti opäť zasadli do lavíc, vrátili sme sa na miesta výkonu 
našej práce a duchovné posilnenie môžeme znovu čerpať aj v chrámoch. Spoznali sme krehkosť 
a okúsili zraniteľnosť. Viac si vážime život i chvíľky s našimi blízkymi. 

Predsa sme sa však stali svedkami ďalšej tragédie – ničím neospravedlniteľný 
a nevyprovokovaný Putinov vojenský útok na Ukrajinu do dnešných dní spôsobuje 
donebavolajúce utrpenie miliónov ľudí. Chcem vyjadriť  úctu a vďaku všetkým Vám, ktorí 
nezištne podávate pomocnú ruku núdznym. Vytrvajme v solidarite a láske k blížnym – našim 
susedom, ktorí to aj naďalej veľmi potrebujú.

Dôsledky tejto barbarskej vojny v každodennom živote cítime aj my. Rastúce ceny energií, 
pohonných hmôt či potravín si nevyhnutne vyžadujú konštruktívne politické riešenia, s ktorými 
musí prichádzať ako Európska únia, tak aj naša vláda. Každý politik či inštitúcia v rámci svojej 
kompetencie. Aj toto ste označili za jednoznačnú prioritu v prieskume, ktorý som si nedávno 
nechala vypracovať. Pevne verím, že spoločnými silami zvládneme aj toto obdobie a posilníme 
sa v odolnosti voči náročným výzvam. 

Želám Vám a Vašim blízkym príjemné leto plné chvíľ oddychu na načerpanie potrebných síl
a teším sa aj na osobné stretnutie s Vami kdekoľvek na našom krásnom Slovensku!

Milí priatelia,

HLAS OBČANOV MUSÍ BYŤ VYPOČUTÝ
Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska majú strach, že pri súčasnom zdražovaní si finančne 
neporadia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre mňa a Európsku ľudovú stranu realizovala agentúra 
Focus. Je to jasný odkaz občanov vláde, ale aj EÚ, aby politici riešili konkrétne pálčivé problémy 
a nemíňali čas na zbytočné hádky či populistické ťahy. Občania totiž očakávajú konkrétne 
riešenia, ktoré musia hľadať všetci aktéri v rámci svojich právomocí – na lokálnej, regionálnej, 
národnej i európskej úrovni. Tento princíp som zdôrazňovala aj počas ročného trvania 
Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá bola príležitosťou na spoločnú reflexiu toho, akú 
Európu chceme mať. Iniciovala som mnohé aktivity, kde mali občania priestor vyjadriť sa, 
stretávala som sa s občanmi a poskytla početné rozhovory pre médiá. Závery konferencie – 49 
odporúčaní a vyše 300 opatrení – však považujem za poradné, nie záväzné. Nebolo totiž 
zabezpečené, aby mali všetky členské štáty vrátane Slovenska rovnakú možnosť zapojiť sa.

VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ DETÍ NA INTERNETE JE PRIORITOU
Deti dnes trávia hodiny denne sledovaním online videí, hraním hier či na sociálnych sieťach, kde 
sú mnohokrát vystavené rizikám. Tie sa skrývajú aj v kyberšikane, zobrazovaní sexuálneho 
obsahu či v zneužívaní detí. Len v roku 2021 bolo celosvetovo odhalených 85 miliónov fotografií 
a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. Slovensko pritom ako jediná krajina EÚ nie je 
zapojené do siete Inhope, ktorá združuje linky na nahlasovanie týchto prípadov. Intenzívne sa 
zasadzujem za nápravu tohto stavu a oceňujem významný posun, ku ktorému došlo aj na môj 
podnet v máji na stretnutí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny za prítomnosti 
zástupcov ministerstiev, polície, prokuratúry i zahraničných expertov. V Európskom parlamente 
teraz sa už teraz zaoberám návrhom nariadenia na ochranu pred online zneužívaním detí, ktorý 
vznikol aj na základe mojej iniciatívy. Rozhodujúcim posunom k bezpečnejšiemu online 
prostrediu s jasnými pravidlami je i prijatý Akt o digitálnych službách.

Miriam Lexmann
Vaša



EUROFONDY I PLÁN OBNOVY VYUŽIME MÚDRO
Dlhodobo poukazujem na neprijateľný stav podmienok čerpania eurofondov, ktorý sme si 
nastavili my na Slovensku a nie „Brusel“. Do konca roka 2023 je potrebné dočerpať takmer 8 mld. 
eur, čo je polovica z celého uplynulého programového obdobia, a to aj s trojročným predĺžením. 
Na stole už taktiež máme Plán obnovy, ktorého čerpanie je naviazané na dôležité reformy. 
Oceňujem preto prijaté zjednodušenie pravidiel, a to predovšetkým v súvislosti s verejným 
obstarávaním (VO), na ktoré som dlhodobo vyzývala. Prijímatelia budú mať konečne istotu, že ak 
im jeden štátny úrad VO odobrí, iný ho už nemôže spochybniť. V súvislosti s európskou finančnou 
pomocou chcem vyzdvihnúť aj rozsiahly balík vo výške 3,4 mld. eur zo schémy REACT-EU, ktorý 
sme v Európskom parlamente prijali ako reakciu na výnimočný stav v dôsledku vojny na Ukrajine. 
Tieto financie sú tu pre nás, aby sme vedeli pokryť výdavky súvisiace s prijatím odídencov. 
Rovnako iniciatíva CARE, prijatá urýchlene aj vďaka môjmu podnetu, nám dáva v tejto súvislosti 
možnosť využiť financie z neminutých eurofondov, ktoré by sa inak museli vrátiť. Využime ich 
múdro. 

CHRÁŇME NÁBOŽENSKÚ SLOBODU
Nesúhlasím s ideologizáciou náboženskej slobody, ktorú priniesla správa Európskeho 
parlamentu o ochrane menšín na základe presvedčenia alebo vierovyznania. Hoci mala pôvodne 
dobrý úmysel chrániť náboženstvo, žiaľ, v procese schvaľovania sa z nej stal ideologický text, 
ktorý vieru v konečnom dôsledku vytláča na okraj a stigmatizuje. Namiesto toho, aby upriamila 
pozornosť na ťažkú situáciu trpiacich a prenasledovaných na celom svete, sa venuje oblastiam 
vzdialeným náboženskej slobode, stavia sa k náboženstvu ako k spoločenskému problému. 
Takmer úplne absentuje právo veriacich uplatniť si výhradu vo svedomí. Moje výhrady som na 
pôde EP komunikovala opakovane a aj naďalej budem robiť všetko, čo je v mojich silách proti 
tomuto trendu. Aj vďaka mojej nepretržitej aktivite bude čoskoro obsadený post osobitného 
vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu.

PRACOVNÍCI PLATFORIEM NESMÚ PRÍSŤ O SVOJE VÝHODY
Rýchle jedlo až domov, kuriéri na bicykloch či skútroch, taxíky s elektromotorom a často 
minimálna uhlíková stopa. Moderný spôsob donáškovej služby či taxislužby cez platformy si 
obľúbilo aj množstvo ľudí na Slovensku. Zároveň však rýchly vývoj týchto služieb otvoril otázky 
právnej a sociálnej ochrany ich pracovníkov. Žiaľ, návrh európskej smernice v súčasnom znení 
môže ohroziť aj prácu tisícok pracovníkov platforiem ako Uber, Bolt, Deliveroo, či Wolt na 
Slovensku. Na pôde Európskeho parlamentu, ale i na Slovensku presadzujem prepracovanie 
pôvodného návrhu smernice tak, aby si zachovali pracovníci flexibilitu pracovného času, ktorá 
je pre nich kľúčová a zároveň aby boli pre nich zákonom garantované sociálne benefity.

„POZNÁTE PRÍBEH O TROCH GROŠOCH?“
To sme sa Vás v uliciach rôznych slovenských miest pýtali spoločne s kolegami z KDH v máji. 
Mnohí ste s nami zdieľali svoje obavy, aké náročné je v tejto dobe postarať sa o svojich blízkych. 
Kvalitnejšia rodinná politika a spravodlivejšia sociálna politika je pre KDH prioritou a aj v tejto 
dobe pravidelne prichádzame s konštruktívnymi návrhmi. Robíme to aj vďaka každodennej 
aktívnej práci našich zvolených regionálnych a miestnych zástupcov. Dnešným problémom totiž 
čelíme aj preto, lebo mnohí politici sú vzdialení od ľudí a nepoznajú ich problémy. Vedeli ste, že 
až 54 zo 150 poslancov NR SR je z jedného kraja? To je viac ako jedna tretina. Preto sme rozbehli 
petíciu na zmenu volebného zákona, ktorý zavedie 8 volebných obvodov. Len politici, ktorí majú 
blízko k ľuďom, môžu totiž dobre spravovať krajinu. V plnej sile sa pripravujeme na 
nadchádzajúce regionálne a komunálne voľby, s vďakou za vašu podporu stabilne v prieskumoch 
verejnej mienky rastieme a tešíme sa na letné stretnutia s vami. 



ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
Nespravodlivé vyplácanie vdovských 

dôchodkov pre vdovy a vdovcov s jedným 
dieťaťom na Slovensku by mohlo byť čoskoro 
minulosťou. Aj v dôsledku môjho intenzívneho 
úsilia zriadil minister práce, sociálnych vecí 
a rodiny pracovnú skupinu, v ktorej už 
pripravujeme riešenie.

V strategickom dokumente EÚ pre ochranu 
zdravia a bezpečnosť pri práci som presadila 
lepšie pracovné podmienky s ohľadom na 
zdravie. Postupne pomôžu napríklad aj tým, ktorí 
sa chcú opätovne vrátiť do práce po vyliečení či 
stabilizácii zdravotného stavu, ako aj vekovo 
starším pracovníkom.

Moje pozmeňovacie návrhy posilňujúce 
dôstojnosť človeka sa stali súčasťou novej 
opatrovateľskej stratégie EÚ. Prispievajú 
k riešeniu podpory neformálnych opatrovateľov, 
ich sociálnej ochrany či poskytovania 
odľahčovacích služieb.

Pomáhať tam, kde je to potrebné, považujem 
za svoje poslanie. V rámci môjho súkromného 
grantového programu Pomôžme si som okrem 
iného zabezpečila antidekubitné matrace 
a terapeutické pomôcky pre sociálne centrá, 
potrebné komodity pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny 
i finančnú pomoc pre vzdelávanie študentov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ
Vítam rozsudok Najvyššieho súdu USA, ktorým 

jasne povedal, že Ústava USA nepriznáva právo na 
potrat a právomoc regulovať umelý potrat vracia na 
úroveň spolkových štátov. V rozprave EP k tejto 
téme som jasne zdôraznila, že je povinnosťou EÚ 
dodržiavať svoje kompetencie a neriešiť túto 
otázku, ktorej úprava patrí výlučne členským 
štátom. 

S potešením som prijala správu, že Jozef „Jogo“ 
Mikloško, s ktorým roky spolupracujem, bol zvolený 
za komisára pre deti. Je to človek vysokých kvalít 
a preto oceňujem, že naša spolupráca môže mať 
odteraz intenzívnejší charakter a môže efektívne 
prepájať európsku i národnú dimenziu ochrany 
našich detí.

Ako členka Komisie pre vonkajšie vzťahy EÚ pri 
Biskupských konferenciách EÚ (COMECE) som na 
jej zasadnutí prezentovala konkrétne návrhy ako 
posilniť hodnotovo orientovanú zahraničnú politiku. 
Je morálnou výzvou pre EÚ zachovať si mierotvorný 
charakter tak, aby dokázala zohrávať úlohu 
globálneho a dôveryhodného hráča. 

ZAHRANIČNÁ POLITIKA
Vítam rozhodnutie udeliť status kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku, keďže sama som do mnohých 

dokumentov presadila princíp tzv. kreatívnej integrácie, ktorý v rámci prípravy na prijatie spočíva v účasti 
zástupcov týchto krajín na pracovných stretnutiach inštitúcií EÚ týkajúcich sa najmä bezpečnosti 
a spoločného trhu.

Našou odpoveďou na Putinovu agresiu musí byť  principiálna politika doma i v zahraničí. Ako tieňová 
spravodajkyňa pre správu o multilateralizme sa zasadzujem za zdokumentovanie zločinov proti ľudskosti 
páchanými na Ukrajine, pretože ako medzinárodné spoločenstvo máme povinnosť postaviť páchateľov pred 
spravodlivý súd.

Ako tieňová spravodajkyňa pre nový legislatívny návrh nástroja na riešenie ekonomického nátlaku zo 
strany nedemokratických režimov sa zasadzujem za rýchlu, jasnú a jednotnú reakciu proti tým, ktorí ohrozujú 
jednotný trh EÚ a naše ekonomické istoty. Nátlak Číny voči Litve ukázal, prečo je to kľúčové aj vzhľadom na 
našu bezpečnosť. 

Spoluiniciovala som uznesenie o zločinoch proti ľudskosti v Sin-ťiangu, v ktorom EP označil perzekúciu 
Ujgurov za genocídu. Nesmieme viac dovážať tovar vyrobený nútenou prácou. Za tieto zverstvá proti 
ľudskosti je zodpovedná Komunistická strana Číny, na čo otvorene poukazujem celé roky a čo bolo dôvodom, 
že na mňa Čína uvalila sankcie.

Po zatknutí honkongského kardinála Zena som okamžite iniciovala medzinárodné kroky a diplomatický 
tlak na jeho prepustenie. Na totalitnou Čínou vykonštruované procesy sa nemôžeme nemo prizerať, zvlášť keď 
s nimi máme živú historickú skúsenosť. 

Odkaz môjho prastrýka pátra Mikuláša 
Lexmanna OP v sebe nesiem celý život. Vyzdvihoval 
pravdu, rozpoznával zlo nacizmu a komunizmu, 
odvážne zachraňoval ľudské životy. Pri príležitosti 
70.-teho výročia jeho mučeníckej smrti som sa 
prihovorila Košičanom na kolokviu organizovanom 
dominikánmi.
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VEDELI STE, ŽE...
Pravdepodobne už v roku 2024 

začneme v celej EÚ používať len jeden typ 
konektoru nabíjačiek rôznych mobilných 
zariadení. Bude to praktickejšie, 
pohodlnejšie, a hlavne, ušetrí to náklady 
i životné prostredie.

Vďaka EÚ môžeme aj ďalších 10 rokov 
využívať telefonovanie, textové správy 
a mobilný internet v členských krajinách 
bez roamingových poplatkov, teda za 
ceny ako doma na Slovensku, vrátane 
ďalších výhod.

Už 26 slovenských potravinárskych 
výrobkov má celoeurópsku ochranu 
pôvodu alebo zemepisného označenia. 
Patrí sem i Slovenská bryndza, Oravský 
korbáčik, Skalický trdelník, Liptovské 
droby, Klenovecký syrec, Žitavská 
paprika, ale i Spišská borovička :-)

SÚŤAŽENIE PRE CHARITU
Ako spojiť príjemné s užitočným? S potešením 
som pre Slovákov žijúcich v Bruseli 
zorganizovala v júni dobročinný Pub kvíz, kde 
nadšení a vedomostne výborne zdatní súťažiaci 
svojim štartovným prispeli na slovenské 
občianske združenie Samaria. Už roky v ňom 
dobrovoľníci nezištne venujú svoj čas a energiu 
pomoci núdznym a dnes i tým, ktorí sú dotknutí 
hrozným utrpením vojny. Ďakujeme!

STOP DEZINFORMÁCIÁM 
Len spoločnými silami sa nám podarí eliminovať škodlivý vplyv šírenia dezinformácií na našu 
spoločnosť. Slovensko je, žiaľ, na popredných miestach rebríčkov tohto fenoménu. Aj preto som 
v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Kempelenovým inštitútom 
inteligentných technológií usporiadala odbornú diskusiu za účasti zástupcov štátnej správy, 
médií, súkromného i občianskeho sektora. Cieľom je príprava na efektívnu implementáciu 
európskej legislatívy. Boj proti dezinformáciám je totiž kľúčový pre ochranu demokracie 
a slobody, a to vrátane slobody slova. Tá totiž patrí jednotlivcom, nie falošným profilom.



NAPLNO MEDZI VAMI

Návšteva OZ Samaria 
v Bratislave
26. máj

Pomoc Ukrajine v Košiciach
28. február

Dni mladého farmára na Orave
5. jún

“Šach na školách” v Sabinove
15. marec

Návšteva eRka v Bratislave
23. máj

Ďakovná púť vo Vatikáne
30. apríl

Deň Downovho syndrómu v EP
10. máj

Mariánska púť v Levoči
3. júl



Spolupráca s Katolíckou charitou
26. máj

Sadenie stromčekov v Levoči
7. máj

Stretnutia s občanmi na Slovensku
23. máj

Ženská katolícka konferencia
v Bratislave 
4. jún

Deň rodiny v Pezinku
15. máj

Na vernisáži v Kežmarku
15. marec

Diskusie so študentmi
13. máj

Zamagurské folklórne slávnosti 
19. jún



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 za kľúčové 
postaviť vždy do centra človeka a jeho dobro, za čo sa intenzívne zasadzuje aj v oblasti etickej 
umelej inteligencie.

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 globál-
nymi otázkami, ako sú bezpečnosť či šírenie dezinformácií. Pre jej angažovanie sa v boji za slobo-
du 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

LETNÁ SÚŤAŽ 
Pre mnohých sa po dvoch náročných rokoch konečne črtá leto spojené s oddychom a cestovaním do 
ďalekých či blízkych destinácií. Pre pre mňa a manžela je prvou dovolenkovou voľbou jednoznačne bicykel, 
na ktorom trávime letné víkendy v kopcoch, či návštevou a spoznávaním krásnych slovenských miest. 

Aká je Vaša prvá voľba tohtoročnej letnej dovolenky?

· More, pláž a letný vánok
· Hory, turistika, krásne výhľady
· Stanovačka a dobrodružstvo v lese
· Spoznávanie miest
· Najradšej si vychutnám pokoj a oddych doma

S potešením budem očakávať Vašu odpoveď! Podeľte sa o ňu zaslaním na e-mailovú adresu 
kancelaria@lexmann.eu do 31. augusta 2022. Desiati vyžrebovaní odo mňa dostanú milý darčekový 
balíček. 

Prajem Vám pekné leto!


