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President Roberta Metsola kõne täiskogu istungil 1. märtsil 2022 
 
 

Putini sõda on heitnud meie tänasele päevale tumeda varju. See on sõda, mida meie ei ole 

esile kutsunud. Sõda, mida meie ei ole alustanud. Jõhker sissetung suveräänsesse, 

sõltumatusse riiki. 
 
 

Mõistan Euroopa Parlamendi nimel Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu kõige 

karmimalt hukka ning väljendan solidaarsust kõigiga, kes praegu kannatavad, ja kõigiga, kes 

on surma saanud. 
 
 
Euroopa sõnum on selge. Me seisame selle vastu. Me ei pööra pilku kõrvale, kui meie 
väärtuste eest võitlejad on tänavatel vastamisi Putini massiivse sõjamasinaga. Toetame 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu volitusi ja Ukrainas toime pandavate sõjakuritegude uurimist. 
Me võtame Putini ja ka Lukašenka vastutusele. 

 
 
Meile tuttavat Euroopat, millesse paljud meist on väga palju panustanud, ähvardab 
eksistentsiaalne oht. 

 
 
Seepärast on mul tänasel tähtsal päeval hea meel teatada, et peagi võtavad meie ees sõna 
president Zelenskõi ja Ukraina Ülemraada esimees Ruslan Stefantšuk. Tervitan südamlikult 
Ukraina suursaadikut ja ukrainlasi, kes täna täiskogu istungil kohal viibivad. 

 
 

Härra president, täname teid selle eest, et näitate maailmale, mida tähendab enda eest seista. 

Täname, et tuletate meile meelde minnalaskmisega kaasnevaid ohte. 
 
 

Ukrainlased sooritavad iga päev erakordseid kangelastegusid, mis mõjuvad meile kõigile 

innustavalt. Ukraina kaitsejõud ja kodanikud annavad endast kõik, et tankide kolonni 

edenemist takistada. Isegi vanemaealised lähevad Vene vägedele vastu, relvaks vaid enda 

uhkus ja päevalilled. Vaprad naised on sunnitud sünnitama metroojaamades ja mõnelgi neist 

on oma tulirelv käeulatuses. 
 
 

Nad on näidanud maailmale, et meie elulaad väärib kaitsmist. Selle eest tasub maksta. Kõik, 

kes mäletavad okupatsiooni all elamist, kinnitavad seda. Kõik, kes avaldavad vastupanu 

Valgevenes. Kõik, kes jälgivad meie samme Moldovast ja Gruusiast. 
 
 

See on seda väärt. Seda on vaja meile ja järgmisele põlvkonnale, kõigile neile Ukrainas ja kogu 

maailmas, kellel on usku Euroopasse ja meie elulaadi. Kõigile, kes tahavad olla vabad.
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Viimaste päevade valus on sündinud Euroopa vastus. Meil on käes aeg 

teha kõik, mis vähegi võimalik. 
 
 

–  Ukraina naaberriigid on võtnud vastu sadu tuhandeid põgenevaid ukrainlasi. 

–  Eurooplased on pakkunud ukrainlastele oma kodudes peavarju. 

–  Oleme rakendanud hulganisti enneolematuid ja ulatuslikke sanktsioone. 

–  Oleme läinud veelgi kaugemale ja varustame Ukrainat neile väga vajalike relvadega. 

–  Oleme teatanud, et Venemaa lennukid ja oligarhide eralennukid ei ole meie avatud 

taevas enam teretulnud. 

–  Oleme astunud samme, et heita Venemaa välja SWIFT-süsteemist. 

–  Oleme keelustanud Kremli propagandavahendid. 

–  Euroopa kodanikud, organisatsioonid, ettevõtjad ja spordiringkond on võtnud selge ja 

jõulise seisukoha, rõhutades, et nad ei tee tegemist agressoriga ega tunnista teda. 
 
 
 
 
Euroopa on valmis veelgi kaugemale minema. 

 
 
Me tunnustame Ukraina väljavaadet ühineda Euroopa Liiduga. Härra president, meie 
resolutsioonis on selgelt kirjas, et me tunnustame Ukraina taotlust kandidaatriigi staatuse 
saamiseks ning tegutseme selle eesmärgi saavutamise nimel. Me peame tulevikule vastu 
minema üheskoos. 

 
 
Härra president, sel meie ajaloo süngel hetkel seisame teie kõrval ja toetame teie võitlust 
ellujäämise eest. Kinnitan, et Euroopa Parlament on teie liitlane, teile avatud ruum, mille kaudu 
saate Euroopa ja maailma poole pöörduda, ning teie truu sõber. 

 
 
Euroopa Parlamendil on pikk ja uhke autokraatide pitsitamise kogemus ning seda järgides 
tahan nüüd igale Kremli esindajale sulgeda sissepääsu Euroopa Parlamendi ruumidesse. 
Ründajatel ja sõjaõhutajatel ei ole kohta demokraatia kojas. 

 
 

Lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, nimetan lõpetuseks neli olulist 

põhimõtet meie tuleviku jaoks. 
 
 
Esiteks ei saa Euroopa enam jääda sõltuvaks Vene gaasist. Peame mitmekordistama 
pingutusi, et mitmekesistada Euroopa energiasüsteeme,
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nii et need ei oleks enam autokraatide meelevallas. Sellega seame oma energiajulgeoleku 
tugevamale alusele. 

 
 
Teiseks ei tohi Euroopa enam vastu võtta Kremli raha ja teeselda, et seda raha antakse ilma 
mingeid tingimusi esitamata. Putini oligarhidelt ja rahastajatelt tuleks võtta võimalused 
kasutada oma ostujõudu soliidse fassaadi loomiseks ja selle taha varjumiseks – meie linnades 
ja kogukondades... või meie spordiklubides. 

 
 
Nende superjahte ei tohiks enam lasta ühessegi Euroopa sadamasse. Me ei tohi enam müüa 
Putini sõpradele passe, mis võimaldavad neil meie julgeolekumeetmetest mööda hiilida. See 
aeg on läbi! 

 
 

Kolmandaks peavad meie kaitsesse tehtavad investeeringud olema vastavuses meie 

sõnadega. Euroopa peab liikuma tõelise julgeoleku- ja kaitseliidu loomise suunas. Eelmisel 

nädalal näitasime, et see on võimalik ja soovitav ning lausa vältimatult vajalik. 
 
 

Neljandaks peame võitlema Kremli desinformatsioonikampaania vastu. Kutsun 

sotsiaalmeediat ja tehnoloogiaettevõtjaid üles käituma vastutustundlikult ja mõistma, et 

tulekahju ja tuletõrje vahel olles ei saa erapooletuks jääda. 
 
 
Eesistuja Michel, president Von der Leyen ja kõrge esindaja Borrell – tänan teid, et olete 
kinnitanud Euroopa ühtsust ja valmidust ohule vastu astuda. 

 
 

Tean, et me kõik, meie kui Euroopa Parlamendi liikmed, anname Euroopa ühtse sõnumi edasi 

oma valijatele. 
 
 

President Zelenskõi, tänan teid! Me oleme täna koos. Jääme kokku ka edaspidi. Oleme 

Ukrainaga. 
 
 
Annan sõna teile. 

 


