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Сьогодні над нами нависла чорна тінь війни Путіна. Війни, яку ми не 

провокували. Війни, яку ми не розпочинали. Це обурливе вторгнення до 

суверенної, незалежної держави. 

Від імені Європейського парламенту я найрішучішим чином засуджую 

військову агресію Росії проти України та висловлюю свою солідарність із усіма 

постраждалими та вбитими. 

Посил Європи зрозумілий: ми протистоятимемо. Ми не відвертатимемося, 

коли ті, хто бореться на вулицях за наші цінності, зіштовхнуться із величезною 

військовою машиною Путіна. Ми підтримуватимемо юрисдикцію 

Міжнародного кримінального суду та розслідування військових злочинів в 

Україні. Ми притягнемо його до відповідальності... так само, як і Лукашенко. 

 

Ми стикаємося з екзистенційною загрозою для Європи, яку ми знаємо, 

Європи, заради якої так багато людей так багато віддали. 

 

Тому цього важливого дня я рада повідомити, що незабаром перед нами 

виступить Президент Зеленський, а потім Спікер Верховної Ради України 

Руслан Стефанчук. І дозвольте мені особливо привітати посла України та 

представників українського народу, які присутні сьогодні на пленарному 

засіданні. 

 

Пане Президенте, дякую, що показали світові, що означає повстати. Дякую, 

що нагадали нам про небезпеку самозаспокоєності. 

 

Щоденні акти надзвичайного героїзму українців надихають усіх нас. Сили 

оборони та громадяни жертвують собою, щоб затримати колону танків. Літні 

люди постають назустріч російським військам, не маючи іншої зброї, крім 



гідності та квітів соняшника. Хоробрі жінки змушені народжувати на станціях 

метро поряд із їхніми автоматами Калашникова. 

 

Вони показали світові, що наш спосіб життя варто захищати. Це дорогого 

варте. Це можуть підтвердити всі, хто жили в умовах окупації, і це 

пам'ятають. Усі ті, хто протистоять у Білорусі. Усі ті, хто сподівається на нас у 

Молдові та Грузії. 

 

Воно того варте. Для нас, для наступного покоління, для всіх в Україні та в 

усьому світі, хто вірить у Європу та в наш шлях. Для всіх, хто хоче бути 

вільним. 

 

 

Наша європейська відповідь була продемонстрована в останні тяжкі дні. Для 

нас настав момент йти до кінця, хоч би чого це коштувало. 

 

- сусідні держави прийняли сотні тисяч українців, що мусили тікати, 

- європейці прихистили українців у своїх будинках, 

- ми здійснили низку безпрецедентних великомасштабних санкцій, 

- ми пішли далі і надамо Україні настільки необхідну їй зброю, 

- Ми заявили, що російські літаки та приватні літаки олігархів більше не 

приймаються у нашому відкритому небі. 

- Ми зробили кроки, щоб відключити Росію від системи СВІФТ. 

- Ми заблокували інструменти кремлівської пропаганди. 

- Європейські громадяни, організації, ділові та спортивні кола зайняли чітку та 

рішучу позицію, наголосивши, що вони не будуть мати справу з агресором чи 

вітати його. 



 

Європа готова піти ще далі. 

 

Ми шануємо європейську перспективу України. Як чітко йдеться у нашій 

резолюції, Пане Президенте, ми вітаємо заявку України на надання їй статусу 

кандидата, і ми будемо прагнути досягнення цієї мети. Ми маємо зустріти 

майбутнє разом. 

Пане Президенте, ми з Вами у Вашій боротьбі за виживання, у цей темний 

момент нашої історії. Коли Ви дивитеся у бік Європейського парламенту, Ви 

знайдете союзника, майданчик, з якого можна звернутися до Європи та світу, 

і завжди завжди знайдете друга. 

 

Європейський парламент пишається тим, що протягом своєї багаторічної 

історії був більмом в оці авторитарних лідерів, і в цьому дусі я прагнутиму 

заборонити будь-якому представнику Кремля входити до приміщень 

Європейського парламенту. Агресорам та розпалювачам війни не місце в 

осередку демократії. 

 

Шановний Президенте, шановні депутати, дозвольте мені на закінчення 

викласти чотири важливі принципи для нашого майбутнього: 

 

по-перше, Європа більше не може залишатися залежною від кремлівського 

газу. Нам необхідно подвоїти наші зусилля, щоб диверсифікувати наші 

енергетичні системи на користь Європи, яка більше не діятиме за вказівкою 

автократів. Це поставить нашу енергетичну безпеку на більш міцну основу. 

 

По-друге, Європа більше не може вдячно приймати кремлівську готівку і 

вдавати, що це просто так, без жодних зобов'язань. Олігархи Путіна та ті, хто 

його спонсорує, більше не повинні мати можливості використати свою 



купівельну спроможність, щоб сховатися під прикриттям респектабельності – 

у наших містах, громадах... чи у наших спортивних клубах. 

 

Їхні супер-яхти не повинні входити в гавані нашої Європи. І ми більше не 

можемо продавати паспорти друзям Путіна, дозволяючи їм йти в обхід нашої 

безпеки. Із цим покінчено. 

 

По-третє, інвестиції в нашу оборону мають відповідати нашій риториці. 

Європа має від слів перейти до створення реального Союзу безпеки та 

оборони. Минулого тижня ми показали, що це можливо та бажано, а 

насамперед – необхідно. 

 

І, по-четверте, ми повинні боротися з дезінформаційною кампанією Кремля, і 

я закликаю соціальні мережі та технологічні конгломерати серйозно 

поставитися до своєї відповідальності та зрозуміти, що не можна бути 

неупередженим у суперечці між пожежною бригадою та пожежею. 

 

Голова Європейської ради Мішель, Голова Комісії фон дер Ляйєн, Верховний 

представник Боррелль, дякую Вам за забезпечення європейської єдності та 

прихильності у боротьбі з цією загрозою. 

 

Я знаю, що всі ми, всі депутати цього Парламенту передамо одностайне 

послання Європи нашим виборцям. 

 

Президенте Зеленський, дякую Вам. Ми тепер разом. Ми будемо разом у 

майбутньому. Ми – з Україною. 

 

Слово надається Вам. 



 


