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Óráid Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Roberta Metsola, do 
chruinniú urghnách na Comhairle Eorpaí an 24 Feabhra 2022, 20.00, 
an Bhruiséil 
 
A Uachtaráin na Comhairle Eorpaí, 
A Uachtaráin an Choimisiúin Eorpaigh, 
A Uachtarána agus a Phríomh-Airí, 
A chairde, 
 
Is deacair féachaint ar a bhfuil ag tarlú san Úcráin. Cé go raibh súil againn 
próiseas díghéaraithe a chur chun cinn agus gur ina threo sin a d’oibríomar, 
tháinig ann ar maidin don mhéid a raibh eagla orainn roimhe agus ar thugamar 
rabhadh faoi. Tá an tUachtarán Putin tar éis cogadh a thionscnamh san Eoraip. 
 
Is mór an náire é seo. Níl cathracha, réigiúin ná príomhchathracha náisiún 
neamhspleách le gabháil. Tá sé seo mar a bheadh cuid de phian is piolóid an ama 
atá caite ann. Níor cheart go mba ann ríomh arís dó. 
 
Bhí seasamh cheannairí polaitiúla Pharlaimint na hEorpa soiléir ar maidin agus 
beidh seisiún iomlánach urghnách againn Dé Máirt chun an staid a scrúdú. 
Seasaimid le chéile inár gcáineadh agus inár ndlúthpháirtíocht. 
 
Cuid de chlár oibre díchobhsaithe an Uachtaráin Putin is ea ionradh na Rúise ar 
an Úcráin. Bóthar is ea é a fhágfaidh go mbeidh an Chreimil i gcomhlint dhíreach 
leis an Eoraip agus leis an ord domhanda riailbhunaithe. Bóthar is ea é a 
chuireann an t-údarásaíochas agus an daonlathas in adharca a chéile. Bóthar is 
ea é nach féidir linn ligean do Putin a ghabháil gan a dhúshlán a thabhairt. 
 
Is tír í an Úcráin a ghlac an daonlathas agus an tsaoirse chuici féin agus a chreid 
go bhféadfadh sí todhchaí a chruthú di féin. Agus mé ag féachaint mórthimpeall 
orm, feicim ceannairí Ballstát ar chreid a bpobail amhlaidh. Ní féidir linn an 
Úcráin a fhágáil léi féin. Ar mhaithe le muintir na hÚcráine agus linn féin. 
Caithfimid fíor-dhlúthpháirtíocht a léiriú le muintir na hÚcráine a dhúisigh ar 
maidin agus an tromluí tubaisteach seo rompu. 
 
Caithfimid dlúthpháirtíocht a léiriú freisin leo siúd atá ag teitheadh agus leis na 
tíortha comharsanachta is gaire don Úcráin san Aontas agus iad ag tabhairt 
aghaidh ar dhúshláin slándála agus dhaonnúla. Tá a fhios agam go bhfuil bearta 
réamhghníomhacha seolta ag go leor agaibh cheana agus is féidir libh brath ar 
Pharlaimint na hEorpa le haghaidh tacaíochta. 
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Tá an tAontas Eorpach aontaithe diongbháilte. Labhraíomar d’aon ghuth nuair a 
tháinig an crú ar an tairne. An teachtaireacht a chaithfear a thabhairt slán anocht 
ná go bhfuil sé i gceist againn gníomhú ar aon intinn. Go bhfuil an toil pholaitiúil 
agus an acmhainneacht straitéiseach againn chun aghaidh a thabhairt ar an 
mbagairt seo. Agus go seasaimid leis an Úcráin. 
 
Aithnímid peirspictíocht Eorpach na hÚcráine. Tá comhaontú comhlachais agus 
comhaontú saorthrádála againn cheana féin, agus tá dlúthchomhar againn leis 
an Úcráin in a lán réimsí, lena n-áirítear maidir leis an tslándáil fuinnimh. Is 
comhrá é seo a gcaithfimid leanúint de lenár gcairde Úcránacha. 
 
Seasann an Eoraip ar son slí bheatha ina bhfuil glacadh leis an tsaoirse agus leis 
an daonlathas. Sin an láidreacht atá againn. 
 
Ní féidir linn ligean do Rúis ionsaitheach, a bhrúnn luachanna chun cinn atá an-
éagsúil lenár luachanna féin, an diongbháilteacht atá ionann a mhaolú. Rúis is 
ea í a fhéachann siar ar réimsí tionchair in áit féachaint chun cinn chuig cúrsaí 
comhair. 
 
Má bhíonn cathú orainn freastal uirthi agus céim siar a thógáil, is gearr go 
mbeidh foláireamh deiridh eile romhainn.  Agus cad a dhéanfaimid ansin? 
 
Is éard atá romhainn inniu bagairt nár chruthaíomar, nár spreagamar agus nár 
chuireamar fáilte roimpi. Agus an t-iompar bagrach seo os ár gcomhair amach, 
chruthaíomar gurb ionann an rud atá ceart a dhéanamh agus an rud atá 
ciallmhar a dhéanamh. 
  

- Is ceart agus is ciallmhar dlúthpháirtíocht phraiticiúil a léiriú leis an Úcráin 
mar a rinneamar leis an EUR 1.2 billiún de chúnamh, agus mar a rinneamar 
lenár ráitis agus lenár ngníomhaíochtaí. Ní mór fios a bheith ag muintir na 
hÚcráine gur leosan atáimid. 
 

- Is ceart agus is ciallmhar a léiriú dár saoránaigh sna Stáit Bhaltacha agus 
sna Stáit chomharsanachta go bhfuil tábhacht lenár luachanna. Go 
bhfuilimid réidh le díol astu más gá. Caithfimid an méid sin a athdhearbhú 
agus fios againn gur orainne atá aird na ndaoine sa Mholdóiv, sa 
Bhealarúis agus sa tSeoirsia. 
 

- Is ceart agus is ciallmhar gur cuireadh stop leis an tionscadal Nordstream 
2 agus go rachfaí níos faide fiú amháin. 
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- Agus is ceart agus is ciallmhar smachtbhannaí ollmhóra agus 
tromchúiseacha nach bhfacthas a leithéid riamh cheana a fhorchur ar an 
Rúis. Tá tuilleadh beart de dhíth orainn agus caithfidh siad a bheith níos 
forleithne, lena n-áirítear an Rúis a eisiamh ón gcóras SWIFT agus 
smachtbhannaí aonair a fhorchur, gan aon réiteach a fhágáil ar lár.  Ansin, 
teastaíonn an tiomantas céanna uainn chun fíor-Aontas Slándála agus 
Cosanta Eorpach a fhorbairt. 
 

Is mian liom béim a chur go gairid ar dhá shaincheist nach féidir linn neamhaird 
a thabhairt orthu. 
 
Tuigimid uile gur mó atá i gceist leis an mbagairt ná díreach an t-am i láthair agus 
go bhfuil fíorimpleachtaí ann dár slándáil fuinnimh. Ní féidir linn neamhaird a 
thabhairt ar an bhfíoras go bhfuil Ballstáit againn atá ag brath go hiomlán ar ghás 
na Rúise. Caithfimid ár réitigh fuinnimh a éagsúlú agus infheistíocht ollmhór a 
dhéanamh san Eoraip agus i bhfoinsí inathnuaite fuinnimh. 
 
Ní hamháin go mbaineann an Chreimil úsáid as gnáthairm chogaíochta ach 
cothaíonn sí amhras, éagobhsaíocht agus eagla freisin. Anuas air sin, tá an 
cogadh seo á fhearadh ar líne. Tá ag leathadh ar an insint a bhfuil tacaíocht Putin 
aici, is é sin feachtas bréagaisnéise comhordaithe.  Caithfimid níos mó a 
dhéanamh chun athscríobh nimhiúil seo na staire a chomhrac. Ná bíodh aon 
amhras oraibh ach go bhfuil Parlaimint na hEorpa agus a Feisirí tiomanta do 
theachtaireacht na hEorpa a bhrú chun cinn. 
 
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom a rá gur shíl an Chreimil le fada go bhféadfadh 
sí a slí isteach san Eoraip a cheannach. Tá sé in am aon lúb ar lár a chur ina ceart, 
deireadh a chur le feiniméan na bpasanna órga lena mbronntar saoránacht 
Eorpach ar chúla téarmaí agus a áirithiú nach mbeidh an géarghá céanna le 
hairgead na Rúise is atá le gás na Rúise. 
 
I ndeireadh na dála, is mar sin a bhainfimid ár n-uathriail straitéiseach amach. 
 
Go raibh maith agaibh. 
 


