
Депутати Європарламенту вважають, що напад Росії на Україну 
знаменує нову еру для Європи 
 
Обговорюючи вторгнення Росії в Україну, депутати Європарламенту висловили 
непохитну підтримку України та підтримали зусилля наблизити країну до 
європейської спільноти.  
 
У вівторок Європейський парламент провів у Брюсселі позачергове пленарне 
засідання, щоб надати оцінку щодо військового нападу Росії на Україну. У прямому 
ефірі з Києва виступили Президент України Володимир Зеленський та Голова 
Верховної Ради Руслан Стефанчук. У дискусії також взяли участь президенти 
Європейської Ради та Комісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляйєн, а також голова 
ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррелл.  
 
Розпочинаючи дебати, Голова ЄП Роберта Метсола наголосила:  «Сьогодні ми тут, 
під темною тінею війни Путіна.  Війна, яка не була провокована нами. Війна, яку ми не 
розпочинали. Обурливе вторгнення в суверенну, незалежну державу. Від імені 
Європарламенту я найрішучішим чином засуджую військову агресію Росії проти 
України і висловлюю свою солідарність з усіма постраждалими та всіма вбитими.   
 
Ми встанемо. Ми не відведемо погляду, коли ті, хто бореться на вулицях за наші 
цінності, зіткнуться з величезною військовою машиною Путіна. Ми підтримуватимемо 
юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розслідування військових злочинів в 
Україні. Ми притягнемо його до відповідальності», – додала вона.  
 
Зеленський закликає ЄС довести, що підтримує Україну 
 
Президент України Володимир Зеленський сказав «у перерві між ракетними 
ударами», що Європарламент і лідери ЄС тепер повинні «довести, що ЄС з Україною». 
«Я сьогодні говорю від імені громадян України, які захищають її ціною свого життя», – 
продовжив він.  
 
Зеленський згадав про напад на Харків, «місто з найбільшою площею в країні під 
назвою «Площа Свободи».  «Сьогодні вранці дві ракети потрапили на площу Свободи, 
десятки загиблих. Це ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Відтепер кожна площа в 
кожному українському місті називатиметься площею Свободи». 
 
«Ми боремося за свої права, наші свободи, наше життя, а зараз – за наше виживання. 
Ми також боремося за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Тож зараз 
доведіть, що ви з нами», – сказав він депутатам Європарламенту. «Доведіть, що ви 
справді європейці, і тоді життя переможе смерть, а світло переможе темряву. Слава 
Україні». 
 
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до депутатів Європарламенту: 
«Україна захищає кордон цивілізованого світу, і якщо Україна впаде, ніхто не знає, де 
зупиняться росіяни». Він наполягав, що найкращий спосіб підтримати Україну – це  
«справжнє визнання наших європейських прагнень».  
 
«Це жорстоке, масове вторгнення в Україну є невиправданим, неспровокованим і 
засноване на мерзенній брехні, і це відбувається лише з однієї причини: тому, що на 
Майдані ви зробили вибір свободи, демократії та верховенства права», – сказав 
президент Європейської ради Шарль Мішель назвав вторгнення президента Росії 
Володимира Путіна «геополітичним тероризмом». Він запевнив депутатів 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220301IPR24303/metsola-to-zelenskyy-we-must-face-the-future-together
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I219165
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I219569


Європарламенту, що Рада проаналізує «серйозний, символічний, політичний і, на мій 
погляд, законний запит» України на вступ до ЄС.  
 
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: «Це момент істини для 
Європи. Це зіткнення між верховенством права і верховенством зброї, між порядком, 
заснованим на правилах, і відкритою агресією. Ми не можемо сприймати нашу безпеку 
як належне, ми повинні інвестувати в неї». Вона підкреслила, що «якщо Путін прагнув 
розділити ЄС, НАТО та міжнародне співтовариство, то він досяг прямо протилежного».  
 
«Щоб укласти мир, нас має бути двоє, але для війни достатньо одного, як показав пан 
Путін. Тому нам потрібно значно збільшити наш потенціал стримування, щоб запобігти 
війні», – сказав глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррелл. «Захист верховенства 
права та зміцнення торговельних відносин недостатньо, щоб перетворити світ на 
мирне місце», – додав він. 
 

Ви можете подивитися запис заяв президентів Мішеля і фон дер Ляйєн та віце-

президента Борреля. 
 
Почалася нова ера 
 
Слово взяли лідери всіх груп ЄP, а саме Манфред ВЕБЕР (ЄНП, Німмечина), Iраче 
Гарсіа Перез (С&Д, Іспанія), Стефан СЕЖУРНЕ (Рінью, Франція), Філіп ЛАМБЕРТС 
(Зелені/EFA, Бельгія), Марко ЗАННІ (ID, Італія ), Ришард Антоні ЛЕГУТКО (ECR, 
Польша) та Манон ОБРІ (Ліві, Франція). Запис їхніх виступів можна переглянути тут. 
 
Під час дебатів багато євродепутатів підкреслювали, що вторгнення Росії в Україну 
знаменує собою початок нової ери для Європи та світу. Вони засудили президента 
Росії Володимира Путіна та жорстоку агресію Кремля та висловили захоплення тим, як 
українська армія та народ чинять опір нападу, борються за свою країну, свободу, 
демократію та спільні європейські цінності. 
 
 
Вони також привітали рішучу відповідь Європи на незаконний напад, таку як ухвалені 
пакети санкцій, водночас наголошуючи на необхідності залишатися єдиними, щоб 
продовжувати протистояти серйозним викликам, що лежать попереду. 
 
Деякі члени виступали за визнання європейських прагнень України та боротьбу за 
свободу шляхом активізації роботи ЄС щодо надання країні статусу кандидата в ЄС. 
Інші наголосили на важливості спільного подолання наслідків, які матимуть санкції 
проти Росії для європейської економіки, яка все ще відновлюється після глобальної 
пандемії, шляхом забезпечення підтримки країн, які найбільше постраждали, а також 
бізнесу та громадян. Нарешті, деякі вказали на необхідність прийняти українців, які 
рятуються від війни, і всім країнам ЄС розділити цю відповідальність.   
 
Ви можете переглянути повну дискусію знову тут. 
 
 
Посилання 
 
Заява щодо України лідерів Європарламенту (24.02.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220224IPR24001/statement-on-ukraine-by-
european-parliament-s-leaders 
 
Агресія – це протистояння з Європою: виступ президента Метцоли про Україну (24.02.2022) 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I219164
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I219167
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220224IPR24012/aggression-is-confrontation-
with-europe-speech-of-president-metsola-on-ukraine 
 
Як ЄС підтримує Україну 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/ukraine/20220127STO22047/how-the-
eu-is-supporting-ukraine 
 
 
Прес-реліз: Рішення президента Росії є серйозним порушенням міжнародного права 
(22.02.2022) 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220222IPR23806/the-decision-of-russia-s-
president-is-a-serious-violation-of-international-law 
 
Зібрання на підтримку України перед Європейським парламентом у Брюсселі в присутності 
Роберти МЕТСОЛИ, президента ЄП та євродепутатів 
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/gathering-in-support-of-ukraine-in-front-of-
european-parliament-in-brussels-in-presence-of-roberta-m_20220301-1530-SPECIAL-OTHER 
 
 
Безкоштовні фото, відео та аудіо матеріал 
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/russian-aggression-against-ukraine_22401 
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