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Реч на председателя г-жа Роберта Мецола пред пленарното заседание на 1 
март 2022 г. 

 
 

Днес сме се събрали в злокобната сянка, която хвърли разпалената от Путин война. 

Война, която ние не сме предизвикали. Война, която ние не сме започнали. 

Възмутително нашествие в суверенна, независима държава. 
 
 

От името на Европейския парламент осъждам възможно най-категорично руската 

военна агресия срещу Украйна и изразявам своята солидарност с всички, изложени на 

страдания и смърт. 
 
 
Посланието на Европа е ясно: ще отстояваме позициите си. Няма да отвърнем глава, 
когато хората, които се бият по улиците в името на нашите ценности, са изправени пред 
огромната военна машина на Путин. Ще подкрепим юрисдикцията на Международния 
наказателен съд и разследването на военните престъпления в Украйна. Путин ще 
отговаря за действията си. А също и Лукашенко. 

 
 
Изправени сме пред екзистенциална заплаха за Европа – Европа, такава, каквато я 
знаем, за която е жертвано много. 

 
 
Ето защо на този важен ден за мен е удоволствие да съобщя, че след малко президентът 
на Украйна г-н Зеленски ще направи обръщение към нас, което ще бъде последвано от 
изказване на г-н Руслан Стефанчук – председател на Върховната рада на Украйна. 
Позволете ми също така да приветствам най-сърдечно сред нас в пленарната зала 
посланика на Украйна и украинския народ. 

 
 

Г-н Президент, благодарим Ви за това, че показахте на света какво означава да 

отстояваш позициите си. Благодарим Ви, че ни припомнихте опасностите, които поражда 

изпадането в състояние на самодоволство. 
 
 

Проявите на изключителен героизъм на украинците, на които сме свидетели всеки ден, 

вдъхновяват всички нас. Отбранителни сили и граждани са готови на саможертва, за да 

забавят танковите колони. Възрастни граждани се изправят срещу руските войски не с 

оръжие, а със своята гордост и с цветя. Храбри жени са принудени да раждат децата си 

в подземни станции на метрото с автомат „Калашников“ до себе си. 
 
 

Те показаха на света, че си струва да защитаваме своя начин на живот. Струва си 

цената. Всички, които са изпитали живота под окупация, ще потвърдят това. Хората, 

надигнали се в Беларус. Всички в Молдова и Грузия, които сега гледат към нас. 
 
 

Струва си да го браним. За нас, за следващото поколение, за всички хора в Украйна и 

по света, които вярват в Европа и в нашия път. За всички, които искат да живеят 

свободно.
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През последните болезнени дни отговорът на Европа беше недвусмислен. Сега  

е моментът да направим всичко, което е по силите 

ни. 
 
 

Държавите, намиращи се в съседство, приемат стотици хиляди бежанци от 

Украйна, 

европейците приютяват украинци в домовете си, 

– Наложихме редица безпрецедентни, мащабни санкции, 

– отиваме и по-далеч и ще предоставим така необходимите оръжия на 

Украйна, 

– Обявихме, че няма вече да допускаме руските самолети и частните самолети на 

олигарсите в нашето открито небе. 

– Предприехме действия за изключване на Русия от системата SWIFT. 

– Забранихме пропагандните инструменти на Кремъл. 

– Европейските граждани, организации, предприятия и спортни дружества заеха 

ясна и категорична позиция, като подчертаха, че сред тях няма място за 

агресори. 
 
 
Европа е готова да отиде още по-далеч. 

 
 
За нас Украйна има европейска перспектива. Както ясно посочваме в резолюцията си, г-
н Президент, ние приветстваме кандидатурата на Украйна за статут на страна 
кандидатка и ще работим за постигането на тази цел. Трябва да гледаме заедно към 
бъдещето. 

 
 
Г-н Президент, ние сме с вас в борбата ви за оцеляване в този мрачен момент от нашата 
история. В лицето на Европейския парламент ще намерите съюзник, трибуна, от която 
да се обръщате към Европа и света, и винаги, винаги ще бъдете наш приятел. 

 
 
Европейският парламент има дълга, горда история, която е трън в очите на автократите. 
В този дух ще се застъпвам за това кракът на нито един представител на Кремъл да не 
стъпи в сградите на Европейския парламент. Агресори и подстрекатели към войни нямат 
място в Дома на демокрацията. 

 
 

Уважаеми господин Президент, уважаеми членове на ЕП, позволете ми да завърша, 

като изложа четири важни принципа за нашето бъдеще: 
 
 
На първо място, трябва да се сложи край на зависимостта на Европа от доставките на 
газ от Кремъл. Трябва да удвоим усилията си за разнообразяване на енергийните си 
системи в името на една Европа,
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която вече не се подчинява на повелята на автократите. Това ще постави енергийната 
ни сигурност на по-стабилна основа. 

 
 
На второ място, Европа не може да продължава да приема парите на Кремъл, 
преструвайки се, че с това не се обвързва. От сега нататък олигарсите на Путин и тези, 
които го финансират, не бива да могат да използват покупателната си способност, за да 
си придават лустро на почтеност – в нашите градове, общности... или в нашите спортни 
клубове. 

 
 
За техните супер яхти не трябва да има пристанище в нашата Европа. И не може да 
продължаваме да продаваме паспорти на приятелите на Путин, които да им позволяват 
да заобикалят нашата сигурност. Това не бива да продължава. 

 
 

Трето, думите ни трябва да бъдат последвани от дела – инвестиции в отбраната. Европа 

трябва да създаде истински Съюз на сигурност и отбрана. Последната седмица показа, 

че това е възможно и желателно – и повече от всичко, че е необходимо. 
 
 

И четвърто, трябва да се борим с кампанията за дезинформация на Кремъл. Призовавам 

социалните медии и технологичните конгломерати да се отнасят сериозно към своята 

отговорност и да осъзнаят, че не може да има неутралност – пожарът или се разпалва, 

или се гаси. 
 
 
Г-н председател Мишел, г-жо председател Фон дер Лайен, г-н върховен представител 
Борел, благодаря Ви, че гарантирате европейското единство и ангажираността на 
Европа за справяне с тази заплаха. 

 
 

Убедена съм, че всеки един от нас, всички членове на този Парламент, всички ние ще 

отнесем това обединено послание на Европа до своите избиратели. 
 
 

Президент Зеленски, благодаря Ви. Днес сме единни. Ще бъдем единни и в бъдеще. 

Ние сме с Украйна. 
 
 
Имате думата. 


