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Óráid an Uachtaráin Roberta Metsola ag an Seisiún Iomlánach, 1 Márta 2022 
 
 

Táimid bailithe anseo inniu faoi scáth dorcha arna chaitheamh ag cogadh Putin. Cogadh nár 

spreag muid. Cogadh nár thosaigh muid. Ionradh scannalach ar Stát ceannasach 

neamhspleách. 
 
 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa, cáinim go neamhbhalbh an t-ionsaí míleata Rúiseach i 

gcoinne na hÚcráine agus cuirim mo dhlúthpháirtíocht in iúl leo siúd uile atá ag fulaingt agus 

leo siúd uile a maraíodh. 
 
 
Tá an teachtaireacht ón Eoraip soiléir: Seasfaimid suas. Ní dhúnfaimid ár súile orthu siúd atá 
ag troid sna sráideanna ar son ár luachanna, iad ag seasamh an fhóid in éadan acmhainn 
cogaíochta ollmhór Putin. Tacóimid le dlínse na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta agus lena 
himscrúdú ar choireanna cogaidh san Úcráin. Coinneoimid cuntasach é ... faoi mar a 
choinnímid Lukashenko. 

 
 
Tá bagairt eiseach roimh Eoraip ár linne, Eoraip a bhfuil an t-uafás géillte ag go leor againn ar 
a son. 

 
 
Sin é an fáth, ar an lá tábhachtach seo, go bhfuil áthas orm a fhógairt go dtabharfaidh an 
tUachtarán Zelenskyy aitheasc dúinn go luath agus, ina dhiaidh sin, go labhróidh an Spéicéir 
Ruslan Stefanchuk, cathaoirleach Rada na hÚcráine, linn freisin. Ba mhaith liom fáilte 
speisialta a chur roimh Ambasadóir na hÚcráine agus roimh na hÚcránaigh atá i láthair sa suí 
iomlánach inniu. 

 
 

A Uachtaráin, gabhaim buíochas libh as a léiriú don domhan a bhfuil i gceist le seasamh suas. 

Gabhaim buíochas libh as a mheabhrú dúinn an baol a bhaineann lenár maidí a ligean le sruth. 
 
 

Is spreagadh dúinn uile na gaiscí iontacha atá á ndéanamh ag muintir na hÚcráine gach lá. Na 

fórsaí cosanta agus na saoránaigh ag tabhairt a mbeatha chun moill a chur ar cholún tancanna. 

Na seanóirí ina seasamh in aghaidh thrúpaí na Rúise, gan mar arm acu ach mórtas cine agus 

lus na gréine. Na mná cróga arbh éigean dóibh leanaí a bhreith i stáisiúin mheitreo, taobh lena 

raidhfilí Kalashnikov. 
 
 

Léirigh siad don domhan gur fiú ár slí bheatha a chosaint. Is fiú an tairbhe an trioblóid sin. 

Féadfaidh le gach duine ar cuimhin leo maireachtáil faoi smacht forghabhála é sin a dheimhniú. 

Gach duine atá ina seasamh sa Bhealarúis. Gach duine atá ag faire orainn sa Mholdóiv agus 

sa tSeoirsia. 
 
 

Is fiú é. Is fiú é dúinne, don chéad ghlúin eile, dóibh siúd ar fad san Úcráin agus ar fud an 

domhain a chreideann san Eoraip agus sa mhodh maireachtála atá againn. Is fiú é dóibh siúd 

uile ar mian leo a bheith saor.
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Bhí ár bhfreagairt Eorpach ar taispeáint le cúpla lá pianmhar anuas. Ní mór dúinn an deis seo 
a thapú le léiriú go ndéanfaimid pé ní is gá chun seasamh leis an Úcráin. 

 
 
 

- Ghlac na Stáit chomharsanachta leis na céadta míle Úcránach atá ar teitheadh, 

- Thug muintir na hEorpa foscadh d’Úcránaigh ina dtithe féin, 

- Tá sraith smachtbhannaí ollmhóra, nach bhfacthas a leithéid riamh, curtha chun 

feidhme againn, 

- Táimid imithe níos faide agus cuirfimid airm a bhfuil géarghá leo ar fáil don Úcráin, 

- Táimid tar éis a dhearbhú nach bhfuil fáilte roimh aerárthaigh na Rúise ná scairdeitleáin 

phríobháideacha na n-olagarcaí inár n-aerspás oscailte a thuilleadh. 

- Táimid tar éis céimeanna a ghlacadh chun an Rúis a dhícheangal ó chóras SWIFT. 

- Táimid tar éis cosc a chur ar uirlisí bolscaireachta na Creimile. 

- Tá seasamh soiléir agus láidir glactha ag saoránaigh, eagraíochtaí, gnólachtaí agus 

eagraíochtaí spóirt na hEorpa a leagann béim ar an bhfíoras nach bhfuil siad chun plé 

le hionsaitheoir, ná fáilte a chur roimhe. 

 
 
 
Tá an Eoraip réidh le dul níos faide fós. 

 
 
Aithnímid peirspictíocht Eorpach na hÚcráine. Mar atá léirithe go soiléir inár Rún, a Uachtaráin, 
fearaimid fáilte roimh iarratas na hÚcráine ar stádas mar iarrthóir agus oibreoimid chun an 
sprioc sin a bhaint amach. Ní mór dúinn aghaidh a thabhairt ar an todhchaí i dteannta a chéile. 

 
 
A Uachtaráin, seasaimid libh in bhur gcomhrac teacht slán, sa thréimhse dhorcha seo inár 
stair. Nuair a fhéachann sibh ar Pharlaimint na hEorpa, gheobhaidh sibh comhghuaillí, 
gheobhaidh sibh spás chun labhairt leis an Eoraip agus leis an domhan, agus, go mór mór, 
gheobhaidh sibh cara. 

 
 
Tá stair fhada bhródúil ag Parlaimint na hEorpa de bheith ina crá croí d’uathlathaithe agus, sa 
mheon sin, féachfaidh mé le cosc a chur ar aon ionadaí ón gCreimil dul isteach in áitreabh 
Pharlaimint na hEorpa. Níl aon slí i dteach an daonlathais d’ionsaitheoirí ná do ghríosóirí 
cogaidh. 

 
 

A Uachtaráin, a Fheisirí, ba mhaith liom críochnú trí cheithre phrionsabal thábhachtacha a 

leagan amach dár dtodhchaí: 
 
 
Ar an gcéad dul síos, ní féidir leis an Eoraip a bheith ag brath ar ghás na Creimile a thuilleadh. 
Ní mór dúinn dhá oiread oibre a dhéanamh chun ár gcórais fuinnimh a éagsúlú i dtreo Eoraip 
nach bhfuil ar ordú uathlathaithe a thuilleadh.
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 Leis sin, cuirfear bonn níos láidre faoin tslándáil fuinnimh againn. 
 
 
Ar an dara dul síos, ní féidir leis an Eoraip glacadh le hairgead na Creimile a thuilleadh agus 
ligean uirthi nach bhfuil coinníollacha leis. Níor cheart go mbeadh sé d’acmhainn ag olagarchaí 
Putin, ná acu siúd a chuireann airgead ar fáil dó, a gcumhacht cheannaigh a úsáid a thuilleadh 
chun cuma na measúlachta a thabhairt dá ngníomhaíochtaí inár gcathracha, inár bpobail ... ná 
inár gclubanna spóirt. 

 
 
Níor cheart go n-aimseodh a sárluamhanna aon chuan san Eoraip againn. Agus ní féidir linn 
a thuilleadh pasanna a dhíol le cairde Putin a ligeann dóibh teacht timpeall ar ár slándáil. 
Cuirfimid deireadh leis sin. 

 
 

Ar an tríú dul síos, ní mór don infheistíocht sa chosaint a bheith ar aon dul lenár reitric. Ní mór 

don Eoraip gluaiseacht chun fíor-Aontas slándála agus cosanta a bheith aici. Tá sé léirithe 

againn le seachtain go bhfuil sé indéanta, go bhfuil sé inmhianaithe agus, thar aon ní eile, go 

bhfuil sé riachtanach. 
 
 

Ar an gceathrú dul síos, ní mór dúinn dul i ngleic le feachtas bréagaisnéise na Creimile agus 

iarraim ar ilchomhlachtaí na meán sóisialta agus na teicneolaíochta aird chuí a thabhairt ar a 

gcuid freagrachtaí agus a thuiscint nach féidir fanacht neodrach idir an dóiteán agus an 

bhriogáid dóiteáin. 
 
 
A Uachtarán Michel, a Uachtarán Von der Leyen, a Ardionadaí Borrell, gabhaim buíochas libh 
as aontacht agus tiomantas na hEorpa a chinntiú i gcoinne na bagartha seo. 

 
 

Tá a fhios agam go dtabharfaidh gach duine againn, Feisirí uile an Tí seo, teachtaireacht 

aontaithe na hEorpa ar ais chuig ár dtoghcheantair. 
 
 

A Uachtarán Zelenskyy, go raibh maith agat. Táimid le chéile anois. Beimid le chéile amach 

anseo. Seasaimid leis an Úcráin. 
 
 
Is leat cead cainte. 


