
STUDIA POLITICA SLOVACA

151

Otvárací prejav predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky Pavla Pašku 
na konferencii predsedov parlamentov 
Európskej únie

Vážení hostia,
je pre mňa veľkým potešením, že dnes mám tú česť otvoriť Konferenciu predsedov parla-

mentov členských krajín Európskej únie. Nestáva sa každý deň, že človek má možnosť jediným 
pohľadom obsiahnuť takmer celú Európu. Tá situácia je dnes tu v tejto sále. Za každou z vašich 
tvárí sú stovky, tisíce, milióny ľudí, občanov európskych krajín. V každej z týchto krajín patria 
parlamenty k ústredným orgánom politického systému a ich význam pre modernú demokraciu 
je absolútne nezastupiteľný. 

Predsedovia parlamentov patria v moderných právnych štátoch k najvyšším ústavným čini-
teľom, reprezentujúc vôľu svojich občanov, záujmy svojich krajín, ale zároveň aj záujmy Eu-
rópskej únie. Je pre mňa cťou, že môžem v Bratislave hostiť takýchto vzácnych ľudí. Moje 
potešenie je o to väčšie, že ste na Slovensko prišli ako naši priatelia, navyše v bezprecedentnom 
počte účastníckych delegácií. Touto cestou by som rád pozdravil predsedov rumunského a bul-
harského parlamentu, ktorí sa nášho spoločného stretnutia po prvýkrát zúčastňujú ako zástupco-
via členských krajín Európskej únie.

Dovoľte mi hneď na úvod, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal na Slovensku – 
v krajine, ktorá  nielenže geografi cky leží v srdci Európy, ale ako možno trochu nadnesene kon-
štatovať – v krajine, ktorej srdce dnes bije pre Európu! Toho dôkazom je aj to, že slovenskí 
občania boli nadšencami vstupu do Európskej únie a aj tri roky po našom vstupe patrí slovenská 
verejnosť medzi najsilnejších zástancov zjednocovania Európy. Ak má dnes niekto pocit, že 
Európe došiel dych a nemá dosť energie na prehlbovanie procesu európskej integrácie, 
potom som presvedčený, že Slovensko je tou pravou krajinou, kde môžeme načerpať sily 
a do procesu európskeho zjednocovania opätovne vložiť srdce a novú energiu!

Je mi cťou privítať Vás v Bratislave, v hlavnom meste Slovenskej republiky, ktoré má tú česť 
po prvýkrát hostiť podujatie takéhoto veľkého celoeurópskeho významu. Bol by som rád, keby 
ste sa u nás cítili ako doma – už len preto, že doma de facto ste. Vďaka úspešnému projektu 
európskej integrácie je dnes aj Slovensko prirodzenou súčasťou európskej rodiny, a preto ak 
ste dnes na Slovensku, ste na pôde Európskej únie, ste medzi svojimi priateľmi – jedným 
slovom, ste doma!

Vážené dámy, vážení páni, 
stretli sme sa tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, aby sme prediskutovali viacero 

dôležitých tém, ako napríklad otázku medziparlamentnej spolupráce, zvyšovania európskeho ná-
rodného povedomia, pomoci parlamentom nových a vznikajúcich demokracií alebo problema-
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tiku Ukrajiny ako východného suseda Európskej únie. Našou kľúčovou otázkou je bezpochyby 
budúcnosť Európy a hľadanie nových silnejších fundamentov pre Európsku úniu. Nachádzame 
sa v období, kedy sa naše úsilie dať Európskej únii nové základy postupne chýli do záverečnej 
fázy. Čakajú nás mnohé dôležité rozhodnutia, ktorým musí predchádzať to najdôležitejšie – vzá-
jomný dialóg! Uspieť totiž môžeme len vtedy, keď sa ujmeme svojej zodpovednosti a budeme 
konať spoločne! 

Národné parlamenty sú tou najlepšou úrovňou, kde sa zohľadňujú požiadavky občanov a kde 
sa zabezpečuje ich sprostredkovanie aj do celoeurópskych politík. Preto práve Konferencia pred-
sedov parlamentov členských štátov Európskej únie je tým správnym miestom, aby sme si vy-
menili názory a zjednotili sa na spoločných predstavách a možných riešeniach. 

Na záver by som v tejto súvislosti ešte rád použil slová jedného z najväčších slovenských 
osobností dvadsiateho storočia, Alexandra Dubčeka, ktoré vyslovil pri preberaní ceny Andre-
ja Sacharova za presadzovanie ľudských práv v Európskom parlamente. Citujem: „Hľadajme 
cesty a konajme všetko pre to, čo európske národy spája na ceste dopredu, a nie to, čo ich 
doposiaľ rozdeľuje.“

Dovoľte mi teda, aby som všetkým zaželal nielen priaznivú a tvorivú atmosféru, v duchu 
tradičného vzájomného porozumenia a spolupráce, ale v súlade s výzvou Alexandra Dubčeka 
predovšetkým hľadanie toho, čo nás spája a nie rozdeľuje. 

Verím, že bratislavská Konferencia predsedov parlamentov prispeje k riešeniu nastolených 
otázok našej spoločnej budúcnosti,  k formulovaniu dobrých a všeobecne prospešných výsled-
kov, ale aj k posilňovaniu toho, čo dnes Európa potrebuje viac než kedykoľvek predtým – pre-
hlbovanie našej vzájomnosti.

Ďakujem.


