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Govor predsjednice Roberte Metsole na plenarnoj sjednici 1. ožujka 2022. 
 
 

Danas smo se sastali ovdje u mračnoj sjeni Putinova rata. Rata koji nismo izazvali. Rata koji 

nismo započeli. Nečuvene invazije na suverenu, neovisnu državu. 
 
 

U ime Europskog parlamenta najoštrije osuđujem rusku vojnu agresiju protiv Ukrajine i 

izražavam solidarnost sa svima koji pate i svim poginulima. 
 
 
Poruka Europe jasna je: usprotivit ćemo se. Nećemo odvratiti pogled kada se oni koji se bore 
za naše vrijednosti na ulicama suočavaju s Putinovim golemim ratnim strojem. Podupirat ćemo 
nadležnost Međunarodnog kaznenog suda i istragu ratnih zločina u Ukrajini. Pozvat ćemo ga 
na odgovornost...jednako kao i Lukašenka. 

 
 
Suočavamo se s egzistencijalnom prijetnjom Europi kakvu poznajemo, Europi za koju su se 
mnogi žrtvovali. 

 
 
Stoga mi je zadovoljstvo što mogu najaviti da će nam se na ovaj važan dan uskoro obratiti 
predsjednik Zelenskij, a nakon njega i Ruslan Štefančuk, predsjednik ukrajinskog parlamenta. 
Također, dopustite mi da izrazim posebnu dobrodošlicu veleposlaniku Ukrajine i svim 
Ukrajincima koji su danas prisutni na plenarnoj sjednici. 

 
 

Gospodine predsjedniče, zahvaljujem Vam što ste svijetu pokazali što znači usprotiviti se. 

Hvala što ste nas podsjetili na opasnosti od samodopadnosti. 
 
 

Sve nas nadahnjuju svakodnevna djela izvanrednog heroizma Ukrajinaca: obrambenih snaga 

i građana koji su spremni dati vlastiti život kako bi usporili kolone tenkova, starijih građana koji 

su se suprotstavili ruskim postrojbama naoružani samo ponosom i suncokretima, hrabrih žena 

koje su bile prisiljene roditi u stanicama podzemne željeznice, dok su im uz bok ležali njihovi 

kalašnjikovi. 
 
 

Pokazali su svijetu da naš način života vrijedi braniti. Da se vrijedi za njega žrtvovati. Svi koji 

se sjećaju života pod okupacijom to će potvrditi. Svi oni koji su se usprotivili u Bjelarusu. Svi 

oni čije su oči uprte u nas u Moldovi – u Gruziji. 
 
 

Vrijedan je žrtve. Za nas, za sljedeću generaciju, za sve one u Ukrajini i diljem svijeta koji 

vjeruju u Europu i u naš način života. Za sve one koji žele biti slobodni.
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Tijekom posljednjih, bolnih dana naš europski odgovor bio je jasan. Ovo 

mora biti trenutak u kojem ćemo učiniti sve što je 

potrebno. 
 
 

– Susjedne države prihvatile su stotine tisuća izbjeglih 

Ukrajinaca. 

– Europljani su u svojim domovima pružili utočište Ukrajincima. 

– Uveli smo niz masovnih, dosad neviđenih sankcija. 

– Išli smo i korak dalje te ćemo osigurati prijeko potrebno oružje za 

Ukrajinu. 

– Ruski zrakoplovi i privatne letjelice oligarha više nisu dobrodošli na našem otvorenom 

nebu. 

–   Poduzeli smo korake da se Rusija isključi iz sustava SWIFT. 

–   Zabranili smo propagandne alate Kremlja. 

–  Europski građani, organizacije, poduzeća i sportska udruženja zauzeli su jasan i 

odlučan stav te naglasili da agresori nemaju mjesta među njima i 

da nisu dobrodošli. 
 
 
Europa je spremna otići i korak dalje. 

 
 
Ukrajina za nas ima europsku perspektivu. Kao što smo jasno naveli u svojoj rezoluciji, 
gospodine predsjedniče, pozdravljamo zahtjev Ukrajine za status zemlje kandidatkinje i radit 
ćemo na ostvarenju tog cilja. Moramo se zajedno suočiti s budućnošću. 

 
 
Gospodine predsjedniče, uz vas smo u vašoj borbi za opstanak u ovom mračnom trenutku 
naše povijesti. U Europskom parlamentu pronaći ćete saveznika, prostor za obraćanje Europi 
i svijetu te uvijek, uvijek prijatelja. 

 
 
Europski parlament ponosan je što je oduvijek trn u oku autokratima i u tom ću duhu tražiti 
zabranu ulaska bilo kojeg predstavnika Kremlja u prostorije Europskog parlamenta. Agresori i 
ratni huškači nemaju mjesta u domu demokracije. 

 
 

Poštovani predsjedniče, poštovani zastupnici, dopustite mi da završim utvrđivanjem četiriju 

važnih načela za našu budućnost: 
 
 
Kao prvo, Europa se više ne može oslanjati na ruski plin. Moramo udvostručiti svoje napore za 
diversifikaciju svojih energetskih sustava kako bismo stvorili Europu
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koja više ne ovisi o volji autokrata. Time će se ojačati naša energetska sigurnost. 
 
 
Kao drugo, Europa više ne može prihvaćati ruski novac i pretvarati se da nas to ne obvezuje. 
Putinovi oligarsi i oni koji ga financiraju više ne bi smjeli koristiti svoju kupovnu moć kako bi se 
sakrili iza paravana respektabilnosti – u našim gradovima, zajednicama... ili našim sportskim 
klubovima. 

 
 
Njihove megajahte ne bi smjele uplovljavati u luke naše Europe. Ne možemo više prodavati 
putovnice Putinovim prijateljima i omogućavati im da zaobiđu naše sigurnosne sustave. Ne 
više. 

 
 

Treće, ulaganje u našu obranu mora odgovarati našoj retorici. Europa se mora kretati u smjeru 

stvarne sigurnosne i obrambene unije. Prošli smo tjedan pokazali da je to moguće i poželjno, 

a, više od svega, to je nužno. 
 
 

Četvrto, moramo se boriti protiv kampanje dezinformiranja koju provodi Kremlj te pozivam 

društvene medije i tehnološke konglomerate da ozbiljno shvate svoju odgovornost te da 

osvijeste činjenicu da se požar ili pali ili gasi. 
 
 
Predsjedniče Michel, predsjednice von der Leyen, visoki predstavniče Borrell, hvala vam na 
osiguravanju europskog jedinstva i predanosti u suočavanju s ovom prijetnjom. 

 
 

Znam da ćemo svi mi, svi zastupnici u Parlamentu, svojim biračima prenijeti ujedinjenu poruku 

Europe. 
 
 

Predsjedniče Zelenskij, hvala Vam. Sada smo zajedno. Bit ćemo zajedno u budućnosti. Mi smo 

s Ukrajinom. 
 
 
Imate riječ. 


