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Máme za sebou dobré zákony

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko

Okrem rokovacieho poriadku, ktorý bol
schválený NR SR, máme za sebou schválenie
veľmi dôležitých zákonov. Chcel by som vyjadriť
pocit každého, ktorý žije normálnym bežným životom a upína sa k NR SR a predstaviteľom štátu
a chce veci okolo seba meniť. Najmä v čase Vianoc cítime okolo seba veľa frustrácií a sklamaní,
tešíme sa na sviatky, ale vnímame okolo seba
veci oveľa citlivejšie, ktoré trápia našu spoločnosť, našich blízkych, trápia ľudí, ktorí nemôžu
sedieť za vianočným stolom. NR SR by mala byť
nádejou pre ľudí, že sa veci menia. Som si plne
vedomý zodpovednosti za chod štátu, chod NR
SR a za to aby sa ľuďom zlepšoval život, ich podmienky, ale hlavne aby som dal ľuďom nádej,
možno aj novej generácii ľudí, že nič netrvá večne a všetko sa dá meniť. Môžme mať vzájomne
o sebe rôzne názory, ale najhoršie je keď ľudia
pracujú s negatívnymi energiami. Som veľmi
rád, že dnes svojou prácou ukazujeme, že NR
SR dokáže slušne rokovať a meniť problémové
zákony.
Máme za sebou veľmi dobrý zákon o hazardných hrách, ktorý dá do laty všetky tie spoločnosti, čo naozaj zneužívajú návyky ľudí, takých, čo sú často na periférii spoločnosti. Máme
za sebou osobitný odvod, o ktorom som sníval
ešte v čase, keď som bol v opozícii. Vytiahne zo
spoločností, čo si neplnia elementárne veci voči
štátu zdroje, ktoré poslúžia na napĺňanie účelov
v oblasti športu a kultúry. Máme za sebou prvýkrát v histórii zákon o športe, keď došlo k odčleneniu hokeja a futbalu a nastavili sa pravidlá
športových zväzov.
Máme za sebou štátny rozpočet a schválený
nový exekučný poriadok, ktorý zabráni špekulatívnym exekúciám.
Myslím, že sa nemáme za čo hanbiť, aj keď
pripúšťam, že každý má v hlave niečo, s čím nie
je spokojný, čo by bolo treba riešiť pre zlepšenie
systému. Som veľmi rád, že dnes niektoré veci
meníme, že sa mi darí napĺňať moje sny. Nemusí
každému vyhovovať štýl, akým to robíme, ale
tých, ktorí nám dôverujú, nechceme sklamať.
Po schválení rokovacieho poriadku sa teším
ešte z jednej veci. Vznikla jedna vážna téma v
spoločnosti, a to neslušné správanie indivíduí v

NR SR. Všimol som si, že nový rokovací poriadok už priniesol slušnosť do pléna Národnej
rady. Vidím iné správanie, diskusie začínajú byť
vecné, pragmatické a bez zbytočných emócií.
Národná rada SR by mala byť nádejou pre ľudí,
že veci sa dokážu meniť, som veľmi rád, že prácou ukazujeme, ako sa dá v Národnej rade slušne
rokovať a prijímať zákony, ktoré pomôžu ľuďom.
Ak niekto hovorí, že rokovací poriadok potláča diskusiu, tak klame. Nový rokovací poriadok
ponechá poslancom možnosť vystúpiť k jednému
návrhu dvakrát. Na svoje vystúpenie budú mať
poslanci 30 minút, čo je jeden z najdlhších časov
v Európskej únii. Časové obmedzenia dostali aj
ministri. Po novom budú mať 20 minút na vystúpenie v rozprave k návrhu. Výnimku dostanú,
ak budú čeliť odvolávaniu. Neobmedzený priestor na vystúpenie bude mať prezident SR, predseda parlamentu, predseda vlády, predkladatelia
návrhov zákonov a spravodajcovia. Plánované
obmedzenie nemožno v žiadnom prípade vnímať
ako zásah do slobody prejavu volených zástupcov. Práve naopak, odstránia sa tým opakované
snahy o umelé naťahovanie diskusie, či rôzne
prieky poslancov. Stanovený limit musí byť dostatočný na vyjadrenie názoru, poslanec predsa
musí byť schopný vyjadriť sa presne a zrozumiteľne k danej téme v určitom časovom rozpätí.
Rokovací poriadok však nepovažujem za dogmu, ktorá prinúti k lepšiemu správaniu ľudí, čo
sa to nenaučili doma. Chcem všetkým poďakovať
za pozitívne zmeny v rokovaní po schválení rokovacieho poriadku, pretože rokovania v súčasnosti prebiehajú vecne. Za schváleným rokovacím poriadkom aj cez prezidentské veto si stojím a garantujem, že väčšina pripomienok opozície na 90 % sa v schválenom poriadku nachádza.
Záverom by som chcel avizovať, že požiadam
ústavnoprávny výbor NR SR o stanovisko k voľbe ústavných sudcov ako podporu k argumentácii, že NR SR nevyhlási žiadne kolo volieb, kým
nebude rozhodnuté o sťažnosti neúspešných kandidátov na ústavný súd a budem opakovane v januári vyzývať prezidenta SR, aby si splnil svoje
ústavné povinnosti a zamyslel sa nad ďalším fungovaním Ústavného súdu SR.
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