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EÚ zápasí s odpoveďou na otázku, ako 
postupovať v prípade, že členský štát zlyháva 
pri dodržiavaní hôdnôt, na ktorých podľa 
zmlúv stojí Európska únia. Dilema, či ísť 
cestou sankcií, ktorú teoreticky pripúšťa 
článok 7. Lisabonskej zmluvy alebo sa 
dôsledne držať dialógu s demokraticky 
zvolenými národnými vládami  
je momentálne aktuálna  
v prípade Poľska.
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Marušiak: Dnes je premiant 
regiónu Slovensko, zajtra sa 

to môže zmeniť 

Fotka: Juraj Marušiak. Foto: Tomáš Halász

https://euractiv.sk/authors/zuzana-gabrizova/
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Juraj Marušiak je slovenský histo-
rik a  politológ, pôsobí na Ústave 
politických vied Slovenskej akadé-

mie vied (SAV), je tiež člen predsedníc-
tva SAV.  Venuje sa najmä moderným 
dejinám strednej a východnej Európy 
a slovenskej zahraničnej politike. 

Rozhovor vznikol pri príležitosti VIII. 
slovensko-českého diskusného fóra, ktoré 
sa konalo 15. 11. v Holíči.  

Hovoríte, že dnešný stav v strednej 
Európe pripomína 90. roky 20. sto-
ročia. V čom presne? 

Samozrejme, dnes sme niekde inde 
ako v 90. rokoch. Všetky štáty regiónu 
sú v  Európskej únii a  NATO, v  rámci 
svojich možností napredujú. Na druhej 
strane sme zbavení ilúzií. V 90. rokoch 
sa svetlom na konci tunela javili najprv 
demokracia, potom budovanie alebo 
obnova národnej štátnosti. V  prípade 
Slovenska sme národný štát začali bu-
dovať skoro od základov. A  napokon 
tým svetlom bola Európska únia. Prišla 
však globálna ekonomická a  finančná 
kríza v roku 2008, po nej celý rad ďal-
ších kríz a napokon aj poznanie, že pro-
ces dobiehania najvyspelejších štátov 
EÚ sa zastavil a ak aj bude pokračovať, 
tak bude trvať celé generácie. Na 90. 
roky sa podobáme v tom, že každý štát 
Vyšehradskej skupiny si stráži predo-
všetkým svoju vlastnú prestíž, a menej 
sa obzeráme na svojich susedov. Poľsko 
z prestížnych dôvodov presadzuje svoju 
víziu Iniciatívy troch morí, Maďarsko 
raz Vyšehradskú skupinu, inokedy sa 
zas pozerá niekam úplne mimo EÚ, Slo-
vensko by chcelo byť čo najrýchlejšie 
v jadre EÚ bez toho, aby jasne sformu-
lovalo, čo vlastne od toho očakáva. Veľ-
kou neznámou ostáva Česko, ktoré sa 
mi v súčasnosti javí ako aktér, ktorý sa 
rozhoduje pragmaticky a situačne. Obe 
krajiny navyše konzultujú aj zásadné 
otázky budúcnosti EU s Rakúskom. 

Hovoríte, že hľadanie nového stre-
doeurópskeho modelu je spojené 
s  pocitom nerovnoprávnosti voči 
Západu, čo zase súvisí s  uvedome-
ním, že vyrovnanie životnej úrovne 
nenastane tak skoro, ak vôbec. Je 
dnes stredná Európa – predovšet-
kým V4 – európskou perifériou 
v politickom zmysle? 

Je aj nie je. Samozrejme, sme v roz-
hodujúcich európskych a  euroatlantic-
kých inštitúciách, Slovensko je dokonca 
v eurozóne, Poľsko si zas vydobylo znač-
nú autoritu v otázkach východnej poli-
tiky, ktorú však môže veľmi ľahko stratiť 
a  takisto je vnímané ako potenciálne 
silný bezpečnostný aktér. Sme v menej 
periférnom postavení ako pred rokom 
2004, ale ak považujeme za centrum tú 
oblasť, v ktorej vznikajú najvýznamnej-
šie civilizačné podnety, oblasť s najvyš-
šou úrovňou vedy, kultúry, s najvyššou 
mierou inovácií, oblasť, kde sa prijímajú 
strategické rozhodnutia, ktoré ovplyv-
ňujú aj ďalšie štáty a regióny, tak samo-
zrejme rozhodne nie sme v centre. Tam 
nie sme ani z hľadiska miery konsolidá-
cie demokracie či fungovania občian-
skej spoločnosti. Je to výsledok histo-
rických determinantov, ktoré môžeme 
postupne prekonávať, ale nemôžeme 
od nich utiecť. Keďže sa však predsa len 
podieľame na politike EÚ a NATO, aj keď 
možno s  naším vplyvom nie sme vždy 
spokojní, predstavujeme skôr semipe-
rifériu. V porovnaní napr. s Ukrajinou, 
štátmi juhovýchodnej Európy, ale aj 
s viacerými štátmi južnej Európy, napr. 
s  Gréckom či Portugalskom, sa začína-
me približovať k bohatšej časti Európy. 
To však neplatí napr. pre Bulharsko, 
hoci je už desať rokov členom EÚ.

Prispievajú k  tejto periférnosti 
alebo semiperiférnosti aj staré člen-
ské štáty? 

Niekedy sme vnímaní ako problé-
moví hráči len preto, že si to niektoré 
štáty EÚ želajú. Jasne to dali najavo 
napr. prezidenti Francúzska Jacques 
Chirac a Nicolas Sarkozy, keď tvrdili, že 
máme byť ticho, resp. keď vystupovali 
proti stretnutiu predstaviteľov V4 pred 
summitom Európskej rady. Podobným 
spôsobom sme boli vykazovaní na pe-
rifériu napr. v prípade nesúhlasu s ute-
čeneckými kvótami. Na druhej strane, 
referendum o  Brexite sa nekonalo 
v  strednej Európe, Vyšehradské štá-
ty nezablokovali Ústavnú zmluvu EÚ, 
zmluvu z  Nice ani Asociačnú dohodu 
s  EÚ… Čiže toto zaraďovanie na peri-
fériu má neraz veľmi inštrumentálny 
charakter, keďže je reakciou na niekto-
ré pozície štátov strednej Európy, alebo 
je výsledkom obáv zo vzniku potenci-
álnej mocenskej konkurencie. 

Platí téza, ktorú dnes často počúva-
me, že Slovensko je dnes vo zvyšku 

únie vnímané výraznejšie inak ako 
zvyšok regiónu? 

V tom zmysle, že neupozorňujeme 
na seba toľko, ako niektoré iné krajiny, 
určite áno. Slovensko sa vyhýba škan-
dálom, akým je pokus o  úplnú stra-
nícku kolonizáciu štátnych inštitúcií, 
vrátane súdnej moci, neobjavujú sa 
škandály s  narušovaním nezávislosti 
médií, premiér Slovenska nevykres-
ľuje EÚ ako nepriateľa štátnej zvrcho-
vanosti, hoci prezentuje svoje výhrady 
voči jej politike. Na druhej strane naša 
politická tradícia nás ľahko môže do-
stať tam, kde sú v  súčasnosti Poľsko 
a Maďarsko. Ešte z 90. rokov si môže-
me pamätať, že každá krajina regiónu 
bola nejaké obdobie vyzdvihovaná 
v EÚ ako premiant. Raz Česko, inokedy 
Maďarsko a Poľsko. Dnes je to Sloven-
sko a zajtra sa to môže zmeniť. 

Na Slovensku zazneli hlasy, ktoré 
volali po tom, aby sa Slovensko silne 
vyhranilo, Milan Šimečka písal o ve-
rejnom vycúvaní z  V4 ako politic-
kého bloku. Je táto možnosť reálna 
a želateľná v nejakej alternatíve ďal-
šieho vývoja? 

Myslím si, že je to prehnaná reakcia 
a nie je potrebné ničiť to, čo sa prácne 
po celé desaťročia budovalo. V4 ako 
politický blok prakticky nefungoval, 
resp. nikdy nebola situácia taká, že 
by sme sa mohli vo všetkom zhodnúť. 
Spojenectvá v  EÚ sú premenlivé. Na 
druhej strane ako štáty s  podobnou 
históriou, s  podobnými problémami, 
máme voči sebe najbližšie. V  dobrom 
i  v  zlom. Nie je v  záujme Slovenska, 
aby sa Poľsko a  Maďarsko dostali do 
medzinárodnej izolácie, ani do izolá-
cie v rámci EÚ. Iných susedov nebude-
me mať, práve s oboma štátmi máme aj 
najdlhšie hranice, sú to naši významní 
obchodní partneri. 

Komu dnes najviac záleží na silnej 
a asertívnej V4? 

Rétoricky Maďarsku, jeho premiér 
Viktor Orbán zažil svoju slávu, keď sa 
so svojou pozíciou vo vzťahu k  ute-
čeneckým kvótam stal neformálnym 
lídrom regiónu, hoci v  Bruseli bol 
považovaný za politického outsidera. 
Jeho konflikt so západoeurópskymi 
štátmi a  zbližovanie s  Putinom však 

https://dennikn.sk/711510/samounos-strednej-europy-na-vychod/


NOVEMBER/DECEMBER 2017 | ŠPECIÁL | EÚ: PRIESTOR SLOBODY A DEMOKRACIE | EURACTIV6

nie sú atraktívne pre všetky štáty V4. 

Hovorí Viktor Orbán o  liberálnej 
demokracii nahlas to, čo si iní po-
litici blízko pri moci v  regióne iba 
ticho myslia? 

Obávam sa, že máte do veľkej miery 
pravdu, prejavuje sa to v Poľsku. V Čes-
ku voľby vyhrala ANO, ktorú možno 
z hľadiska jej štruktúry a spôsobu po-
litickej komunikácie prirovnať k  for-
mácií Silvia Berlusconiho, strana silne 
scentralizovaná. Slovenský Smer-SD je 
síce takisto centralizovanou stranou, 
ale zatiaľ nemožno povedať, že by ata-
koval kľúčové inštitúcie liberálnej de-
mokracie. 

Česká republika mala doteraz pro-
európsku vládu napriek silne an-
tieurópsky naladenej verejnosti, 
maďarská vláda sa silne vyhraňuje 
proti EÚ vo viacerých zásadných 
oblastiach a smeroch, hoci verej-
nosť členstvo v  únii podporuje 
a oceňuje. Ak Orbán nejde proti EÚ 
ešte ostrejšie, je to preto, že ho ve-
rejná mienka brzdí alebo úprimne 
nechce byť mimo EÚ a  dúfa, že ju 
pretvorí podľa svojej predstavy? 

Ako Viktor Orbán sám v minulosti 
povedal, nemá momentálne záujem 
opustiť EÚ najmä z  ekonomických 
dôvodov, uvedomuje si možné dôsled-
ky takéhoto kroku pre Maďarsko. Na 
druhej strane, eskalovanie konfliktu 
s EU môže posilňovať jeho obraz vlas-
tenca, obhajcu maďarskej suverenity 
v  očiach verejnosti. Bez ohľadu na 
vzťah k EÚ, suverenita a národná štát-
nosť a zbližovanie Maďarska s maďar-
skými menšinami v susedných štátoch 
sú hodnotami, na ktoré sú voliči v Ma-
ďarsku citliví. Orbán zdieľa víziu kon-
zervatívnej Európy. Vzťahy s  Ruskou 
federáciou a  ďalšími štátmi bývalého 
ZSSR využíva skôr na kompenzáciu 
napätých vzťahov so starými členský-
mi štátmi EU. Zatiaľ sa mu darí balan-
sovať na hrane, čo však nemusí platiť 
v budúcnosti. 

Hovoríte tiež, že predstava, že vývoj 
v  strednej Európe smerujúci k  po-
stupnému oslabeniu demokracie je 
inšpirovaný Ruskom je zjednodušu-
júce tvrdenie a v tomto si vystačíme 

aj s vlastnými historické tradíciami.  

Vplyv Ruska tu samozrejme je, ale 
netreba ho zveličovať. Stredná Európa 
má, azda s  výnimkou Česka, silnej-
šiu historickú tradíciu autoritárstva, 
než demokracie. Spoločným znakom 
nášho regiónu, azda opäť s výnimkou 
Česka, je silná úloha personálneho 
faktora v politike, nízka úcta k formál-
nym pravidlám hry, konzervativizmus 
a tradicionalizmus, ale aj menšia mie-
ra politizácie verejnosti. To vytvára 
priestor pre autoritatívne riešenia. Na-
pokon, k vyprázdňovaniu demokracie 
výrazne prispela aj neoliberálna trans-
formácia, ktorá depolitizovala verejnú 
sféru. Ak občania nemajú rozhodovať 
o  veciach, ktoré sa týkajú sociálnych 
a  ekonomických otázok, teda najzá-
sadnejších otázok vlastného života, 
tak si reálne kladú otázku, o čom vlast-
ne majú demokraticky zvolené orgány 
rozhodovať. 

Nie je ale pravdou, že Rusku sa na 
rozvíjaní týchto tendencií aktívne 
dnes aktívne podieľa? 

Podieľa sa, lebo mu to vyhovuje. 
Ak však zvedieme všetky problémy 
súčasnosti na Rusko, tak po prvé zve-
ličíme jeho význam a jeho potenciálny 
vplyv na pomery v regióne, a po druhé 
– stratíme schopnosť kriticky uvažovať 
o našom každodennom živote. Sloven-
sko zdedilo uhorskú tradíciu a  jeho 
jediná historická skúsenosť s  demok-
raciou bolo krátke obdobie prvej ČSR 
a  tri roky po druhej svetovej vojne. 
V Poľsku a v Maďarsku sa demokracia 
zrútila čoskoro po prvej svetovej vojne. 

Súvisí nejako, že kým krajná pravi-
ca v  regióne získava klasická soci-
álna demokracia v  regióne citeľne 
slabne?  

Táto súvislosť nie je viditeľná iba 
v  strednej Európe, ale aj v  západnej 
Európe, kde sociálni demokrati rad 
za radom miznú z  vlád, ba dokonca 
aj prestávajú byť pólmi politického 
spektra, t.j. jadrami potenciálnych 
vládnych koalícií. Platí to aj v prípade 
štátov, ktoré majú silnú sociálnode-
mokratickú, resp. socialistickú tradí-
ciu, ako napr. Nemecko, Francúzsko či 
Holandsko. Ak sa sociálni demokrati 
nedokázali postaviť proti erózii sociál-
neho štátu, tak značnú časť ich voličov 

začala preberať krajná pravica. Krajná 
pravica sa v súčasnosti vymedzuje ani 
nie tak voči politickému liberalizmu, 
ako voči liberalizmu ekonomickému, 
a nahrádza ho sociálnym šovinizmom. 

O čom vypovedá oživenie a tlačenie 
Iniciatívy troch morí Poľskom? Ako 
vážne ho myslia a aké riziká z neho 
vyplývajú?  

Projekt je reminiscenciou na po-
dobný projekt regionálnej spolupráce, 
ktorý presadzovala poľská vláda v  30. 
rokoch minulého storočia. V tom čase 
v Poľsku rezonoval aj projekt tzv. kato-
líckej federácie, ku ktorému sa na Slo-
vensku prikláňal napr. ľudácky politik 
Karol Sidor. Tento projekt počítal aj 
so začlenením Chorvátska. Prakticky 
každá krajina strednej Európy má inú 
predstavu toho, čo si pod týmto poj-
mom predstavuje. Kým pre Slovensko 
je to Vyšehradská skupina, v  prípa-
de Maďarska je to Dunajská kotlina 
a čiastočne ešte aj Poľsko. Pre Rakúsko 
už Poľsko v  projektoch stredoeuróp-
skej spolupráce nefungovalo, naopak, 
zvykli tam začleňovať Slovinsko. Na 
druhej strane, v  Poľsku je rozšírené 
chápanie regiónu, nachádzajúcemu sa 
medzi Nemeckom a Ruskom, ako jed-
ného celku, vrátane štátov Pobaltia a 
čiernomorskej oblasti, menej už štátov 
pri Jadranskom mori. Viacerí poľskí 
autori namiesto pojmu stredná Euró-
pa radšej hovoria o  stredovýchodnej 
Európe, kam zaraďujú aj Ukrajinu či 
Bielorusko, t.j. štáty, ktorých veľká časť 
bola v minulosti súčasťou spoločného 
poľsko-litovského štátu.

Súčasný projekt Iniciatívy troch 
morí je na jednej strane záležitosťou 
prestíže. Zaujímavé však môžu byť pre 
nás otázky budovania dopravných ko-
ridorov a trás prepravy energetických 
surovín. Zároveň treba poznamenať, 
že táto iniciatíva združuje iba členské 
štáty EU, teda nepredstavuje spochyb-
nenie politických záväzkov Poľska. Na 
druhej strane, prítomnosť prezidenta 
USA Donalda Trumpa na summite vo 
Varšave naznačuje úvahy o  možných 
bezpečnostných implikáciách projek-
tu, k  čomu sa väčšina zúčastnených 
štátov vyslovuje zdržanlivo. n
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György Schöpflin je poslancom 
Európskeho parlamentu za ma-
ďarskú vládnu stranu FIDESZ 

(Európska ľudová strana). Od svojich 
11 rokov až do roku 2004 žil vo Veľkej 
Británii. Pracoval pre Kráľovský inštitút 
medzinárodných vzťahov v  Londýne, 
pre BBC, neskôr prednášal na London 
School of Economics, následne na Uni-
versity of London a University College 
of London. V  Európskom parlamente 

pôsobí od roku 2004, je členom výboru 
pre ústavné veci.  

Slovensko aj Maďarsko sú členmi 
EÚ a  partnermi vo Vyšehradskej 
skupine. Stále viac sa ale hovorí 
o tom, že V4 je v súčasnosti skôr „2 
+2“, keďže Slovensko, a  v  menšej 
miere aj Česká republika, deklaru-
jú ambície byť súčasťou pripravo-
vaných integračných projektov vo 

vnútri EÚ. To však neplatí pre Ma-
ďarsko a  Poľsko. Aký je maďarský 
pohľad na túto fragmentáciu vo 
vnútri V4?

Isté politické rozdiely existujú, ale 
tie tu boli vždy. Sú to len prechodné 
odchýlky, vyšehradská spolupráca v 
skutočnosti funguje veľmi dobre.

Podľa môjho názoru časť liberálnej 
ľavice veľmi túži zničiť Vyšehradskú 
skupinu. V prvom rade sa desia, že Ba-

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

R O Z H O V O R

Europoslanec z Fideszu: Západ 
potrebuje „zlých chlapcov“ 

FOTKA: György SCHÖPFLIN. Foto: http://schopflingyorgy.hu

https://euractiv.sk/authors/zuzana-gabrizova/
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biš zavedie  Českú republiku smerom 
maďarského takzvaného „neliberaliz-
mu“. Ide diskurz liberálnej ľavice, kto-
rý nadhodnocuje rozdiely medzi člen-
mi Vyšehradskej štvorky. Štrukturálne 
je pritom Poľsko oveľa dôležitejšie, 
než ostatní členovia. Spolupráca V4 
fungovala na relatívne nízkej, takmer 
neviditeľnej úrovni. Postupne si však 
vytvorila určitú dynamiku konať spo-
ločným spôsobom. 

Chcem zdôrazniť, že Vyšehrad je 
dôležitý najmä v  Bruseli. Neznamená 
to, že sa  (krajiny)  zhodnú na všetkých 
otázkach, ale Vyšehradská skupina je 
tam považovaná za jednu entitu a prav-
depodobne za viac súdržnejšiu než Be-
nelux alebo škandinávske krajiny.

Prečo si to myslíte?

Pretože  je  súdržnejšia. V začiat-
koch to tak nebolo, no podľa mňa tomu 
pomohlo práve uznanie v  Bruseli. Ak 
sa štyri krajiny dajú dokopy, dokážu 
ovplyvniť, čo sa deje, najmä v Rade EÚ. 
Vyšehradská spolupráca v  EÚ začala 
pred 13 rokmi. Vznikli určité návyky 
a aj keď medzi sebou politici nesúhla-
sia, spolupráca je stále možná.

Nespomenuli ste Slavkov (Slav-
kovský formát, ktorý tvoria Rakúsko, 
Slovensko a Česko, pozn. red.). Myslím 
si, že Slavkov je v podstate mŕtvy. Išlo 
o  projekt troch sociálnodemokratic-
kých vlád. Jedna z týchto krajín už nie 
je sociálnodemokratická  (Rakúsko). 
Nie som si istý, či je Smer skutočne 
sociálnodemokratická strana, ale ne-
budem sa o  tom hádať. Čo nakoniec 
vzíde z Českej republiky, netušíme. Ide 
o tento ľavicový názor, že Vyšehrad je 
veľmi zlý, pretože kryje Kaczyńského 
a  Orbána a preto sa musíme pokúsiť 
ho zničiť. Maďarsko, ktoré momentál-
ne V4 predsedá, pripravuje 26. januára 
veľkú konferenciu. Bude o budúcnosti 
Európy a myslím, že bude úspešná.

Napísali ste  článok, v  ktorom sa 
snažíte vysvetliť neschopnosť zápa-
du porozumieť tomu, čo sa Maďar-
sko snaží v Európe dosiahnuť…

To bolo hádam pred viac ako ro-
kom. To bola moja pozícia vtedy, teraz 
by som išiel ešte ďalej. Teraz by som po-
vedal, že je to neochota. Napríklad v zá-
padných médiách sa o  Maďarsku píše 
ako o krajine neliberalizmu. Pýtam sa: 
Koľkokrát Orbán toto slovo použil? Raz.

Čo bolo akurát dosť na to, aby to 
v Európe zarezonovalo.

Faktom je, že Orbán toto slovo po-
užil vo veľmi špecifickom kontexte, 
kontexte etatizmu a  ekonomických 
opatrení. Jeho význam však vytvo-
rili západní politici, ktorí možno ani 
nevedia, čo sa v  Maďarsku skutočne 
deje. Prečo? Pretože západ potrebuje 
„zlých chlapcov“. Môžu povedať: ‘Mož-
no situácia v mojej krajine, či už je to 
Francúzsko, Nemecko alebo Holand-
sko, nie je ideálna, ale mohlo by to byť 
oveľa horšie, pozrite, tu je Orbán s ne-
liberalizmom’. Nepozerajú sa na ma-
ďarskú realitu, vytvorili si imaginárne 
Maďarsko, v ktorom je všetko strašné.

Aká je podľa vás realita?

Koľko novinárov je v  Maďarsku 
vo väzení? Odpoveď je, samozrejme, 
že žiadny. Koľko zákonov maďarský 
ústavný súd poslal späť do parlamen-
tu? Nuž, za posledných päť rokov asi 
sto. Maďarský ústavný súd je veľmi ak-
tívny. Mimochodom, je v oveľa lepšom 
stave než Ústavný súd Slovenskej re-
publiky. Slovenský ústavný súd je ako-
tak funkčný, máte 10 sudcov z  12. My 
nemáme tento problém, to uznal do-
konca aj Frans Timmermans (prvý pod-
predseda Európskej komisie, pozn. red). 
Poľsko má v tomto smere problém. Je 
to tiež veľký problém v  Českej repub-
like. Najvyšší súd rozsudky ústavného 
súdu pravidelne ignoruje.

Toto sa Maďarska netýka. Vzťahy 
medzi ústavným a  najvyšším súdom 
sú veľmi dobré. Európska komisia 
každoročne zostavuje rebríček krajín 
podľa efektívnosti ich súdnictva. Ma-
ďarsku sa v ňom celkom darí, je v prvej 
tretine. Jediný skutočný bod kritiky 
je fakt, že Maďarsko trochu zaostá-
va v  implementácii smernice o  praní 
špinavých peňazí. Vo všeobecnosti 
však  Maďarsko problém s  uplatňova-
ním práva nemá. Keď to však vyslovím, 
západní novinári to ignorujú. Ich línia 
je, že Maďarsko je „zlý chlapec“ a všet-
ci vidíme, ako na zlé zviedlo Poliakov. 
Naratív musí byť v súlade s tým, čo si 
myslia západní liberáli. Fakt, že vláda 
sa teší veľkej podpore je označovaná za 
manipuláciu elitami. Ak to tak je, nao-
zaj sú ľudia takí hlúpi?

Nepripúšťate, že maďarská vláda 
používa nezvyčajný spôsob komu-
nikácie? Napríklad  verejná kon-

zultácia  o  takzvanom „Sorosovom 
pláne“.

Verejnú konzultáciu vnímam ako 
nástroj demokratickej participácie.

To nespochybňujem, ale nevadí 
vám  znenie otázok, ktoré opisovali 
takzvaný „Sorosov plán“?

Pozrite, žiadna otázka nie je ne-
vinná. Každá otázka má skrytý obsah. 
Áno, niektoré z týchto otázok, som pri-
pravený to priznať, neboli veľmi otvo-
rené. A  pravdepodobne by stačili dve 
otázky. Myslím, že v  poslednom kole 
ich bolo desať. Vo všeobecnosti však 
myšlienka národných konzultácií ide 
proti podstate populizmu. Toto kolo 
končí 24. alebo 25. novembra a  zatiaľ 
sa vrátilo viac než milión formulárov. 
To asi desatina voličskej základne. 
Prikláňam sa k tomu, že to nie je zlý 
nástroj. Sťažnosti však boli aj na to, či 
máme mať referendum. Sťažnosti sú aj 
okolo toho, kedy máme mať voľby.

Ako to myslíte?

Ako určite viete, stranícka politická 
scéna v  Maďarsku je v  katastrofálnej 
situácii. Nemáme opozíciu, ak máme, 
je to Jobbik. Ľavica úplne zničila sama 
seba. Stále čakám na schopnú ľavico-
vú alternatívu k Fideszu. Ľavica nepri-
chádza so žiadnymi návrhmi, žiadnou 
stratégiou a už vôbec nie s diskurzom.

Keď hovoríte, že jedinou skutoč-
nou opozíciou je krajne pravicový 
Jobbik, aký vplyv to má na rétoriku 
alebo politiku Fideszu?

Jobbik je primárnou opozíciou. 
Pozrite sa na nejakú zo stránok Jobbi-
ku, vstávajú z toho vlasy dupkom. Sú 
plné násilných agresívnych útokov na 
Fidesz aj na ľavicu. Reálna opozícia. 
Okrem toho, keď sa Jobbik prvýkrát 
začal objavovať v  maďarskou parla-
mente, v  podstate išlo o amatérov. 
Dnes sú však veľmi pôsobiví, čo ma 
znepokojuje. Mám právo navštevovať 
maďarský parlament, chodím najmä 
na stretnutia výboru, raz alebo dvakrát 
som hovoril aj v  pléne. Nepáči sa mi, 
čo hovoria ľudia z  Jobbiku, ale dávajú 
dobré otázky, sú informovaní, vedia, 
o čom hovoria. Nie som si istý, či sa to 

https://www.politico.eu/article/western-liberals-have-misunderstood-hungary-migration-geneva-convention/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/443248-podporujete-sorosa-opyta-sa-vlada-madarov/
https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/443248-podporujete-sorosa-opyta-sa-vlada-madarov/
http://hungarianspectrum.org/2017/10/01/national-consultation-on-the-soros-plan-questions-and-infoboxes/
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dá povedať aj o  ľavici. V  dlhodobom 
historickom zmysle sa ľavica musí ešte 
len pozviechať z  katastrofy komuniz-
mu, z  vlastnej nekompetentnej vlády 
z rokov 2002 – 2010 a z časti aj z vyčer-
pania projektu sociálnej demokracie. 

Slovenský prezident mal nedávno 
prejav v Európskom parlamente. 
V  ten istý deň vystúpil predseda 
Národnej rady SR s prejavom v rus-
kej Štátnej Dume. Podľa mnohých 
to zdôraznilo rozpory a  orientácii 
slovenskej zahraničnej politiky. 
Pred pár týždňami pritom premiér, 
predseda Národnej rady a  prezi-
dent vydali spoločné vyhlásenie o 
jednoznačnej  európskej orientácii 
Slovenska a  to napriek osobným 
politickým konfliktom medzi nimi 
troma, čo by naznačovalo, že ide 
o  silný signál. Ako podľa Vás túto 
nejednoznačnosť k Rusku Európa 
vníma? Sám ste členom delegácie 
Európskeho parlamentu pri výbore 
pre spoluprácu EÚ – Rusko. 

Počul som prejav prezidenta Kis-
ku, veľmi zaujímavý. Zaujímavé, že ho 
predniesol v angličtine. Celkom ma to 
prekvapilo.

Základná otázka všetkých stre-
doeurópskych štátov je, aký má byť 
vzťah s  Ruskom. Rusko sa mení. My, 
na druhej strane, ostávame zaseknutí 
kvôli energetike a do istej miery ďal-
ším ekonomickým vzťahom s  Rus-
kom, čo mimochodom zahŕňa aj ak-
tivity SVR, ruskej tajnej služby. Rusko 
má „mäkkú silu“. Zvykneme zabúdať, 
že nielen západ má mäkkú silu. Rusko 

sa začalo aktívne snažiť o  vytvorenie 
ruského naratívu, ktorý má zmiasť 
verejnú mienku na západe. Zároveň 
si myslím, že Slovensko je v  rovnakej 
pozícií ako Maďarsko, udržuje vzťah 
s  Ruskom kvôli obchodu, nie ideoló-
gii. To znamená – máme vzťahy s Rus-
kom kvôli energii. Maďarská pozícia 
je, že neakceptujeme to, za čo Rusko 
predstavuje, ale akceptujeme, že nie-
kedy v budúcnosti sa EÚ musí zmieriť 
s tým, čo Rusko je. Nielen v energetike, 
aj v ďalších oblastiach.

Maďarsko kvôli dodávkam energie 
nemá inú alternatívu, než obchodovať 
s  Ruskom. Viem si predstaviť, že Slo-
vensko je v  rovnakej situácii. Viem, 
že Zeman v  Českej republike hovorí, 
že Rusko je úžasné. Neviem, či tomu 
naozaj verí. Napriek všetkému však 
nejaký druh vzťahu stredoeurópskych 
krajín a Ruska pretrvá.

Čo medzitým s Ukrajinou?

Ukrajina predstavuje veľmi vážny 
problém. Určite je vážny pre samot-
nú Ukrajinu a  európsku bezpečnosť. 
Anexiou Krymu Moskva roztrhala 
Helsinský záverečný akt, ktorý ho-
voril, že hranice sú nedotknuteľné. 
Existuje veľa problémov, ktoré súvisia 
s Ruskom a bude potrebné ich riešiť.

Povedali ste, že ste si istý, že k brexitu 
sa v marci 2019 dôjde. Myslíte si, že 
pôjde o tvrdý brexit alebo skôr o re-
konfiguráciu súčasných vzťahov?

Obávam sa, že bude tvrdý. Problém 
je, že tam existuje myšlienkový prúd, 
ktorý chce, aby bol tvrdý. Je tu naprí-

klad Sir William Cash, britský posla-
nec, ktorého celkom dobre poznám. 
Keď som bol s  oficiálnou delegáciou 
Európskeho parlamentu v  Londýne, 
povedal: „Chceme vystúpiť, bez ohľa-
du na to, čo to bude stáť“. S takými ľuď-
mi sa nedá hádať. Pre nich je to svätý 
grál. Existujú aj stúpenci mäkkého 
brexitu a  potom tí, ktorí chcú ostať. 
Pozrime sa však na hypotézu, že  brit-
ská vláda pred marcom 2019 z nejaké-
ho dôvodu povie: „rozmysleli sme si to, 
poďme späť, ostávame“. Už však nebu-
dú v rovnakej pozícii, nebudú mať tie 
isté výnimky, nebudú mať rabat. A  to 
je niečo, čo podľa mňa  žiadna britská 
vláda nebude môcť akceptovať.

Je nepravdepodobné, aj keď dúfam, 
že sa mýlim, že tohtoročný decembro-
vý samit Rady EÚ uzná, že rokovania 
dostatočne pokročili. Dohoda o  prá-
vach občianstve je najľahšia; Severné 
Írsko je takmer nemožné, ale kreatív-
na formulácia by to spravila. Financie, 
ktoré Spojené kráľovstvo Únii dlží, je 
vlastne ľahké vyriešiť, ak by boli Briti 
ochotní zaplatiť.

Potom sa rokovania dostanú do 
ďalšej fázy, ktorou sú obchodné vzťahy. 
Myslím si, že budú mať prvky CETA, 
kanadskej dohody. Nemôžete však byť 
a  zároveň nebyť členom jednotného 
trhu. Takže ako zachováte hodnotové 
reťazce? Netuším. Briti si myslia, že 
im Nemci pomôžu, ale nepomôžu. Pre 
Nemcov je Európska únia dôležitejšia, 
než Spojené kráľovstvo.

Je fascinujúce, koľko je v tom ilúzií. 
To je to, čo mi v noci nedá spať a kvôli 
čomu ráno vstávam z postele. n
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Minister spravodlivosti Zbigniew 
Ziobro  27. novembra 2017 vo 
verejnoprávnom rozhlase po-

vedal, že bude začaté predbežné vyšetro-
vanie incidentu.

Šesť europoslancov z opozičnej Ob-
čianskej platformy hlasovalo za  rezo-
lúciu prijatú 15. novembra. Európsky 
parlament v  nej odsúdil súdnu refor-
mu v Poľsku a hrozby základným hod-
notám EÚ.

Podľa VoteWatch to boli euro-

poslanci Michal Boni, Danuta Hubner, 
Danuta Jazlowiecka, Barbara Kudryc-
ka, Julia Pitera a Roza Grafin von Thun 
und Hohenstein. Všetci patria do Ob-
čianskej platformy, ktorá je súčasťou 
Európskej ľudovej strany (EPP). Poľskí 
europoslanci zo skupiny Socialistov 
a demokratov sa hlasovania zdržali.

Vládnuci konzervatívci označi-
li šiestich členov EP z  konania „proti 
vlastnej krajine“.

Predseda europarlamentu Antonio 
Tajani v  pondelok oznámil, že poľskú 
premiérku Beatu Szydło požiada, aby 

„zaistila bezpečnosť volených členov 
Európskeho parlamentu“.

Europoslanci musia byť schopní 
„vyjadrovať nezávisle svoj názor, bez 
vyhrážok, a postaviť sa proti tým, ktorí 
šíria nenávisť ukazovaním ohavných 
obrázkov obesených politikov“, napí-
sal Tajani na Twitter.

Demonštráciu v  Katowiciach orga-
nizovalo poľské krajne pravicové hnutie 
ONR. Akciu monitorovala polícia, podľa 
ktorej počas demonštrácie nedošlo k ta-
kému narušeniu poriadku, aby mala dô-
vod zasiahnuť priamo na mieste. n

Č L Á N O K

Poľská krajná pravica  
vešala fotky europoslancov 

Popis Fotky: Záber z demonštrácie ONR v Katowiciach. Zdroj: Twitter

A u t o r :  E U R A C T I V. c o m ,  A F P   a  E U R A C T I V. s k

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0595&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2017-0595&language=EN
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Plénum Európskeho parlamentu 
malo počas minulého týždňa na 
stole rezolúcie o ohrození práv-

neho štátu a demokracie v dvoch člen-
ských krajinách EÚ.

V  prípade Poľska uznesenie pre-
šlo 438 hlasmi. Proti zahlasovalo 152 
poslancov a 71 sa ich zdržalo.

Poslanci v  ňom poverili výbor pre 
občianskej slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci (LIBE), aby začal praco-
vať na spustení procedúry na základe 
článku 7. Lisabonskej zmluvy.

Na jej konci môže byť aj pozbave-
nie Poľska členských práv. Na to je ale 
potrebných niekoľko rozhodnutí na 
iných úrovniach, medzi inými aj kon-
senzus medzi členskými štátmi.

Liberálni europoslanci hovoria 
o tom, že je potrebné „zachrániť európ-
ske dedičstvo v  Poľsku“. Europoslan-
kyňa Sophie in´t Veld vyzvala skupinu 
Európskych konzervatívcov a  refor-
mistov (ECR), aby vylúčiť poslancov 
poľskej vládnej strany Právo a spravod-
livosť (PiS) zo svojich radov.

Poľská vláda vidí v  uznesení poli-
tický nástroj na vytváranie tlaku. Do-

Č L Á N O K

Poľsko a Malta:  
V hodnotení právneho štátu 
v europarlamente vyhráva 

politika 

Press Room v Európskom parlamente nesúci meno zavraždenej maltskej 
novinárky. Foto: Európsky parlament

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

https://euractiv.sk/authors/zuzana-gabrizova/
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kument podľa nej nevychádza z  práv-
nej analýzy, ale z politických úvah.

VÝČITKY POĽSKU
Text Parlamentu sa odvoláva na 

právne analýzy  Európskej komisie 
alebo  Benátskej komisie (poradný or-
gán Rady Európy), ktoré konštatujú, 
že zásahy poľskej vlády do fungovania 
ústavného súdu ako aj systému nižších 
súdov sú v rozpore so zásadnou nezá-
vislosti súdnictva a deľbou moci v de-
mokratickom štáte.

Uznesenie sa opiera sa aj o rozsud-
ky európskych súdov, ktoré Poľsko ne-
rešpektuje. Ide predovšetkým o zákaz 
ťažby v Bielovežskom pralese, tak ako 
to predbežne  nariadil  Súdny dvor EÚ 
a stanovisko Európskeho súdu pre ľud-
ské práva, ktoré Poľsku vyčíta, že vra-
cia ľudí do Bieloruska, v rozpore s eu-
rópskym a medzinárodným právom.

Europoslanci poľskej vláde vyčíta-
jú aj zásahy do práva zhromažďovania, 
grantových schém pre občiansku spo-
ločnosť a reštriktívny zákon o prístupe 
k núdzovej antikoncepcii. 

Zo slovenských europoslancov 
uznesenie  podporili  Monika Beňová, 
Vladimír Maňka a  Monika Smolková 
– všetci Smer-SD, skupina Socialistov 
a demokratov.

Viacerí slovenskí europoslanci 
s  hlavným odkazom uznesenia – teda 
obavy o budúcnosť poľského politické-
ho systému –   súhlasia, nezahlasovali 
však zaň.

Väčšinou je dôvodom odkaz na re-
produkčné práva. Medzi nimi aj Ivan 
Štefanec (KDH), ktorý sa hlasovania 
nezúčastnil.

„Obsahovala aj body, ktoré sú zása-
hom do suverenity členských štátov, 
najmä čo sa týka rodinnej a kultúr-
no-etickej politiky,“ povedal pre EU-
RACTIV.sk.

O  uznesení nehlasovali ani Miro-
slav Mikolášik (KDH, EPP), Jana Žit-
ňanská (NOVA, ECR), Pál Csáky (SMK, 
EPP) a Boris Zala (Smer-SD, S&D).

Branislav Škripek a Richard Sulík 
hlasovali proti uzneseniu. Obaja sú 
v skupine Európskych konzervatívcov 
a  reformistov (ECR), v  ktorej početnú 
delegáciu tvoria práve europoslanci 
zvolení za poľskú vládnucu stranu Prá-
vo a spravodlivosť.

Proti hlasovala aj Anna Záborská 
(KDH, EPP). Uznesenie podľa vlastných 
slov nepodporila, pretože nesúhlasí s 
tým, aby Európsky parlament prijímal 
politické rezolúcie kritizujúce členské 
štáty Únie.

EURÓPSKY PARLAMENT 
NIE JE NESTRANNÝ
Túto úlohu vidí v  rukách Komi-

sie, ktorá ak členský štát poruší svoje 
zmluvné záväzky, má právomoc prejsť 
od upozornenia až po podanie žaloby 
na Európskom súdnom dvore.

Ak súd potvrdí názor Komisie, po-
tom sa podľa Záborskej aj Európsky 
parlament môže zaoberať otázkou, aké 
opatrenia je treba prijať na európskej 
úrovni, aby sa obnovil rešpekt voči eu-
rópskym zmluvám a právu.

„Nezabúdajme, že hlas demokra-
tického parlamentu nie je názorom 
nestranného pozorovateľa. Je to poli-
tický názor momentálnej väčšiny. A 
my ako poslanci sme zástupcami na-
šich voličov, a nie sudcami,“ dodáva 
europoslankyňa.

Problém hlasovať o uznesení mal aj 
József Nagy (Most-Híd, EPP). Zdržal sa, 
hoci hovorí, že by rád zahlasovala za 
jasné uznesenie o  Poľsku, „keďže po-
litické smerovanie, ktoré tam vidíme, 
unáša Poľsko mimo Úniu.”

ETICKÉ OTÁZKY 
ROZDEĽUJÚ
Táto rezolúcia je podľa neho poli-

ticky chybná a jej zlá formulácia posil-
ňuje poľskú vládu. „Máme to už dobre 
odskúšaná na príklade maďarskej vlá-
dy, kde ich každá jedna takáto rezolú-
cia merateľne posilňovala a pomáhala 
zakrývať domáce prehmaty.“

Nagy si myslí, že sa podobnými 
uznesenými posilňujeme nacionaliz-
mus aj v tých, ktorí to dovtedy nepoci-
ťovali a oslabuje miestna opozícia. Eu-
roposlanec argumentuje, že to nie je 
len jeho názor ale aj aj názor poľskej 
opozície v  strane Európskych ľudov-
cov (EPP).

Nagy má tiež problém so zahrnu-
tím otázky práva na umelé prerušenie 
tehotenstva do poľskej rezolúcie. Do-
dáva, že osobne podporuje slobodné 
rozhodnutie ženy, no  Európsky par-
lament by nemal požadovať aktívnu 
reprodukciu politiku a „žiadať veci, 
ktoré vo väčšine členských štátov sú 
takisto neprijateľné.“

MALŤANOM VRAJ 
REZOLÚCIA POMÔŽE
Na rovnakom plenárnom zasad-

nutí hlasoval Európsky parlament aj 
o  právnom štáte na Malte v  súvislosti 
so šokujúcou vraždou tamojšej inves-
tigatívnej novinárky Daphne Caruano-
vej Galiziovej.

Uznesenie  vyzvalo maltskú vládu, 
aby urobila všetko pre to, aby boli jej 
vrahovia postavení pred súd, vrátane 
medzinárodného vyšetrovania.

Malta už požiadala o súčinnosť 
americké FBI a holandských forenz-
ných odborníkov. Europoslanci chcú 
aj plné zapojenie Europolu do vyšetro-
vania prípadu.

V uznesení sa tiež píše, že vývoj na 
Malte viedol v uplynulých rokoch k 
vážnym obavám, pokiaľ ide o zásady 
právneho štátu, demokraciu a základ-
né práva vrátane slobody médií, nezá-
vislosti polície a súdnictva.

Europoslanci žiadajú Komisiu, aby 
o  týchto témach nadviazala s  Maltou 
formálny dialóg a pripomínajú, že 
maltské orgány zatiaľ nevyvodili zod-
povednosť zo zistení z Panama Papers.

Europoslanci tiež vyzývajú Maltu, 
aby sa pripojila k  novovznikajúcej eu-
rópskej prokuratúre. Tá vzniká na zák-
lade tzv. posilnenej spolupráce, ku kto-
rej sa ostrovná krajina zatiaľ nepridala.

Za text sa postavilo 466 poslancov, 
proti bolo 46, 167 sa zdržalo. Uznese-
nie o  Malte  našlo  medzi slovenskými 
poslancami viac podporovateľov.

Za hlasovali Eduard Kukan, József 
Nagy (obaja EPP, ktorej členom je malt-
ská opozícia), Richard Sulík, Branislav 
Škripek a  Jana Žitňanská (ECR). Proti 
naopak hlasovali europoslanci zo sku-
piny Socialistov a demokratov (S&D) 
Vladimír Maňka, Monika Smolková 
a Boris Zala.

Členom skupiny S&D je sú maltskí 
vládnuci labouristi Josepha Muscata. 
Monika Beňová (tiež S&D) sa v hlaso-
vaní zdržala.

József Nagy hlasoval za, lebo ako 
hovorí, „také mafiánske prostriedky, 
ktoré tam podľa všetkého vláda použí-
va sú neprípustné.“

„Verím, že Malťanom naša rezolú-
cia pomôže, keďže upozorňujeme na 
kriminálne činy ako je korupcia a ma-
fiánske praktiky,“ hovorí.

Podobne ako Nagy, Eduard Kukan 
(EPP) hlasoval za uznesenie o Malte, 
nie však za Poľsko.

„Podporil som uznesenie Európ-
skeho parlamentu k situácii na Malte, 
no pri uznesení k Poľsku som sa zdržal. 
Obe uznesenia jasne upozorňujú na 
problémy s právnym štátom a demok-
raciou v týchto krajinách, avšak do re-
zolúcie o Poľsku presadila európska ľa-
vica zápisy, ktoré odvádzali pozornosť 
od podstaty tohto problému,“ hovorí 
Kukan. n

https://www.votewatch.eu/en/term8-rule-of-law-in-malta-motion-for-resolution-vote-resolution-as-a-whole.html
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Prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska v stredu  vystúpil 
s príhovorom v pléne Európskeho 

parlamentu. Išlo o vôbec prvé vystúpenie 
slovenskej hlavy štátu  pred európskymi 
zákonodarcami od vstupu Slovenska do 
EÚ. Predtým pred europoslanacmi vystú-
pil ešte Rudolf Schuster v roku 2001.

ARCHITEKTÚRA EÚ  
NIE JE ZLÁ
Na úvod svojho prejavu Andrej Kis-

ka pripomenul blížiace sa výročie Než-

nej revolúcie a vyjadril hrdosť na to, čo 
všetko Slovensko za 28 rokov od pádu 
komunizmu dosiahlo.

Slovensko podľa prezidenta uspe-
lo vďaka jasnej vízii o tom, že sa stane 
súčasťou  Západu.  „Tento sen sa nám 
podarilo dosiahnuť vďaka Európskej 
únii. Úspech Slovenska je úspechom 
európskej integrácie,“ vyhlásil na úvod 
prejavu.

Myslí si, že pesimizmus, ktorý je v 
posledných rokoch prítomný v disku-
sii o budúcnosti EÚ,  nie je na mieste 
a „je prehnaný“.

Podľa prezidenta nesmie byť Brusel 
na národných úrovniach obviňovaný 

za neúspechy, na ktoré nemá v skutoč-
nosti dosah. „Som tu, aby som odmie-
tol obviňovanie Bruselu,“ povedal.

POMOC- NAŠA MORÁLNA 
POVINNOSŤ
„Európska únie nie je potápajúca 

sa loď,“ ozrejmil a  dodal, že v  Európe 
„nepotrebujeme revolúciu“. Kľučom 
k úspechu je podľa neho „solidarita 
a vzájomná dôvera“.

Upozornil na to, že migračná krí-
za zanechala viaceré rany na vzájomnej 
dôvere medzi členskými štátmi. Ich za-
hojenie bude potrebovať určitý čas.

A u t o r :   E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

Kiska v europarlamente hovoril  
o solidarite s utečencami  

a ruskej propagande

Prezident SR Andrej Kiska a predseda EP Antonio Tajani.  
FOTO: Twitter.com
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„Je našou morálnou povinnosťou 
pomôcť deťom, ženám a mužom, ktorí 
boli nútení opustiť svoje domovy. Slo-
vensko by nikdy nemalo odmietať po-
skytnúť takúto pomoc.“

AMBICIÓZNEJŠIA 
BEZPEČNOSTNÁ A 
ZAHRANIČNÁ POLITIKA
Podľa prezidenta je potrebné, aby 

sa Európska únia  transformovala na 
väčšiu svetovú mocnosť.

„Rozhodujúce je, aby boli nové ini-
ciatívy otvorené pre všetkých, ktorí 
majú záujem zúčastniť sa na nich,“ po-
vedal prezident v  súvislosti s  novými 
iniciatívami v  spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike Európskej únie 
a  vznikom Spoločnej štruktúrovanej 
spolupráce (PESCO) v oblasti obrany.

„Na Slovensku sme za ambicióz-
nejšiu zahraničnú a bezpečnostnú po-
litiku Európskej únie.“ Podľa vlastných 
slov ho potešilo, že Únia upustila od 
myšlienky európskej armády ako od-
razového bodu. Dodal, že v tejto oblas-
ti sa na európskej úrovni „najprv musí-
me dohodnúť, čo to vlastne znamená“.

PROPAGANDA  
A INFOVOJNA
Veľkú časť svojho príhovoru An-

drej Kiska venoval téme ruskej propa-
gandy a informačnej vojne. Povedal, že 
nechce zľahčovať dopady populizmu 
a  extrémizmu, ktoré „majú podporu 
profesionálnej propagandy.“

Priznáva, že majú skutočný dopad 
na spoločenskú náladu v EÚ, pretože 
„podporujú chaos a podkopávajú sta-
bilitu a dôveru v európske inštitúcie.“

Európsky parlament pochválil za 
minuloročné uznesenie o  ruskej pro-
pagande. Označil ju za „odvážny a veľ-
mi potrebný prvý krok“.

„Bolo by hanbou nechať európsky 
projekt zlyhať kvôli našej neschopnos-
ti zastaviť rozširovanie hoaxov a  fa-
lošných správ,“ adresoval výzvu euro-
poslancom.

ROZŠIROVANIE A 
STABILNÉ SUSEDSTVO
Prezident Kiska sa nevyhol ani   

strategickým témam, ktoré Slovenská 
republika už niekoľko rokov deklaruje 
aj v  so svojich zahraničnopolitických 
záujmoch.

Budúcnosť EÚ bude podľa neho 
záležať od schopnosti prijímať me-
dzi seba nových členov. Rozširovanie 
o nové členské štáty strednej a východ-
nej Európy označil za „najväčší úspech 
Európy od pádu Berlínskeho múru.“

Pripomenul, že Únia nesmie za-
búdať na Balkán a  dovoliť jeho opä-
tovnú destabilizáciu. „Nesmieme za-
vrhnúť  ich víziu úspešnej (európskej) 
integrácie,“ zvýraznil.

Rovnako upozornil na dôležitosť 
spolupráce s  krajinami Východného 
partnerstva. Ocenil úsilie Moldavska, 
Gruzínska aj Ukrajiny prijímať vo svo-
jich krajinách potrebné reformy. Únia 
im podľa Kisku nemôže  vyčítať nedo-
statočnú snahu.

„Ak nedáme týmto krajinám nádej, 
posilníme nepriateľov európskej integ-
rácie,“ dodala slovenská hlava štátu.

Európska únia by preto podľa Kisku 
nemala vôbec uvažovať o zrušení sank-
cií pre Rusko, pokým nebude rešpekto-
vať zásady medzinárodného práva.

Príhovor ukončil slovami, že „eu-
rópska integrácia v  sebe zosobňuje 
všetko, čo nám je drahé“.

REAKCIE NA 
PREZIDENTOV PREJAV
Príhovor Andreja Kisku  vyvolal 

pozitívne reakcie prevažne u českých 
europoslancov.

Podľa podpredsedu Európskeho 
parlamentu Pavela Teličku bol Kis-
ka „vecný, trefný a ambiciózny a veľmi 
odlišný od českého náprotivku a čes-
kých politikov.“

„Nie náhodou je Slovensko v EÚ v 
lepšej pozícii ako Česko,“ dodal Telič-
ka v odkaze na Twitteri.

S chválou sa pridal aj jeho kolega z 

europarlamentu Luděk Niedermayer 
(TOP 09).

„Slovenský prezident hovorí k 
poslancom Európskeho parlamentu. 
Som rád, že je tu. A som hrdý na Slo-
vákov, že si ho zvolili. Dúfam, že to isté 
budem raz cítiť aj k našemu preziden-
tovi. Dnes to tak nie je.“

Podľa Miroslava Pocheho (ČSSD) 
bol Kiskov prejav  „jeden z najlepších, 
aký kedy v pléne Európskeho parla-
mentu zaznel“.

Za  inšpirujúci prejav prezidentovi 
poďakoval predseda Európskeho parla-
mentu Antonio Tajani. Na margo preja-
vu dodal, že je povinnosťou európskych 
politikov, aby pripomínali pozitívne do-
pady EÚ na životy jej občanov.

Naopak, kritickú reakciu si vyslúžil 
od ministra zahraničných vecí Miro-
slava Lajčáka. Tomu nevadil samotný 
príhovor, ktorý „je  v absolútnej línii s 
našou zahraničnou politikou.“ Prekáža 
mu, že najvyšší ústavní činitelia nekon-
zultovali s rezortom diplomacie svoje 
zahranično-politické vystúpenia.

Narážal tak tiež na stredajšie vystú-
penie predsedu NR SR Adnreja Danka 
v ruskej Štátnej dume. n

Projekt European Crossroads bol spolufinancovaný Európskou úniou v rám-
ci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie.
Európsky  parlament  sa  nepodieľal  na  jeho  príprave  a  za  údaje,  informá-
cie  alebo  názory  uvedené  v  rámci  tohto  projektu,  za  ktorý  nesú  zodpo-
vednosť  výhradne  autori,  oslovené  osoby,  editori  alebo  vysielatelia  toh-
to programu v súlade s príslušným praávom, nie je žiadnym spôsobom zod-
povedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpo-
vednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizá-
cie tohto projektu. Ref. COMM/SUBV/2017/M/0062
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