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Roberta Metsola elnök beszéde a 2022. március 1-jei plenáris ülésen 
 
 

Ma Putyin háborúja vet ránk sötét árnyékot. Ezt a háborút nem mi provokáltuk ki. Ezt a háborút 

nem mi indítottuk. Egy szuverén, független állam gyalázatos lerohanásáról van szó. 
 
 

Az Európai Parlament nevében a lehető leghatározottabban elítélem az Ukrajna elleni orosz 

katonai agressziót, és szolidaritásomat fejezem ki mindazokkal, akik szenvednek és akiket 

meggyilkoltak. 
 
 
Európa üzenete egyértelmű: Ki fogunk állni. Nem fogunk félrenézni, amikor az utcákon a mi 
értékeinkért harcoló emberek Putyin háborús gépezetével néznek szembe. Támogatni fogjuk 
a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárását és az ukrajnai háborús bűncselekmények 
kivizsgálását. Felelősségre fogjuk őt vonni akárcsak Lukasenkát. 

 
 
Az általunk ismert Európa egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe, az az Európa, amelyért 
oly sokan oly sokat tettek. 

 
 
Ezért örömömre szolgál, hogy ezen a fontos napon bejelenthetem, hogy Zelenszkij elnök úr 
rövidesen beszédet intéz hozzánk, azt követően pedig Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán 
parlament elnöke szól hozzánk. Engedjék meg, hogy külön üdvözöljem Ukrajna nagykövetét 
és a mai plenáris ülésen részt vevő ukránokat. 

 
 

Elnök úr, köszönjük, hogy megmutatta a világnak, hogy mit jelent kiállni. Köszönjük, hogy 

emlékeztet minket az önteltség veszélyére. 
 
 

Az ukránok nap mint nap tanúsított hősies magatartása mindannyiunk számára inspiráló. A 

védelmi erők és a polgárok mindent megtesznek a tankoszlopok megállításáért. Az idős 

polgárok egyedüli fegyverként büszkeségüket és napraforgómagokat használva szállnak 

szembe az orosz csapatokkal. Bátor nők arra kényszerülnek, hogy kalasnyikovjuk mellett, 

metróállomásokon szüljenek. 
 
 

Megmutatták a világnak, hogy életmódunkat érdemes megvédeni. Megéri az árát. Mindenki 

ezt fogja mondani, aki még emlékszik arra, hogy milyen az élet egy megszállás alatt. Mindenki, 

aki Belaruszban él. Mindenki, aki Moldovából vagy Grúziából tekint ránk. 
 
 

Megéri. Magunk miatt, a jövő nemzedékei miatt és mindenki miatt, aki Ukrajnában és szerte a 

világon hisz Európában és a mi életmódunkban. Mindenki miatt, aki szabad akar lenni.
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Európai válaszunk nem maradt titokban a legutóbbi fájdalmas napokban. Ez most a 
„bármennyibe is kerül” pillanata: 

 
 
 

- a szomszédos országok befogadtak többszázezer menekülő ukránt, 

 

- európaiak ukránokat fogadtak be otthonaikba. 

- Példa nélküli, súlyos szankciókat alkalmaztunk, 

- de ennél is tovább mentünk, és fegyvereket biztosítunk Ukrajna számára. 

 

- Kijelentettük, hogy az orosz repülőgépek és az oligarchák magángépei immár nem 

kívánatosak a nyílt égboltunkon. 

- Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy Oroszországot lekapcsoljuk a SWIFT-

rendszerről. 

 

- Betiltottuk a Kreml propagandaeszközeit. 

- Európai polgárok, szervezetek, vállalkozások és sportszervezetek egyértelmű és 

határozott kiállást tanúsítottak, hangsúlyozva, hogy nem fognak tárgyalni egy 

agresszorral és nem látják szívesen. 

 
 
 
Európa kész arra, hogy még tovább menjen. 

 
 
Elismerjük Ukrajna európai jövőképét. Elnök úr, amint azt állásfoglalásunk egyértelműen 
kimondja, üdvözöljük Ukrajna tagjelölti státusz iránti kérelmét, és dolgozni fogunk e cél 
eléréséért. Együtt kell szembenéznünk a jövővel. 

 
 
Elnök úr, Önök mellett vagyunk a túlélésért folytatott küzdelmükben, történelmünk e sötét 
pillanatában. Amikor az Európai Parlamentre tekint, egy szövetségest fog látni, amely 
lehetőséget biztosít arra, hogy Európához és a világhoz szóljon, és amely mindig a barátja 
lesz. 

 
 
Az Európai Parlament büszke arra, hogy mindig is szálka volt az autokraták szemében, és 
ebben a szellemben arra fogok törekedni, hogy a Kreml egyetlen képviselője se léphessen be 
az Európai Parlament épületeibe. Az agresszoroknak és a háborús uszítóknak nincs helyük a 
Demokrácia Házában. 

 
 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy végül leszögezzek négy 

fontos alapelvet a jövőnk vonatkozásában: 
 
 
Először is, Európa nem függhet többé az orosz gáztól. Annak érdekében, hogy Európa ne 
legyen kitéve diktátorok döntéseinek, meg kell kettőznünk az energiarendszereink 
diverzifikálása irányuló erőfeszítéseinket.
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 Ez erősebb alapokra fogja helyezni energiabiztonságunkat. 
 
 
Másodszor, Európa nem fogadhatja többé el a Kreml pénzét, azt hangoztatva, hogy a pénznek 
nincs szaga. Putyin oligarchái és azok, akik a pénzét kezelik, többé nem használhatják fel 
vagyonukat arra, hogy tiszteletre méltó pozíciók álcája mögé bújjanak városainkban, 
közösségeinkben, sportklubjainkban. 

 
 
Szuperjachtjaik nem köthetnek ki többé Európában. És nem adhatunk el több útlevelet Putyin 
barátainak, lehetővé téve számukra biztonságunk veszélyeztetését. Soha többé. 

 
 

Harmadszor, a védelmünkbe való befektetésnek összhangban kell lennie retorikánkkal. 

Európának lépnie kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy valódi biztonsági és védelmi unió. A múlt 

héten megmutattuk, hogy ez lehetséges és kívánatos, és mindennél nagyobb szükség van rá. 
 
 

Negyedszer, küzdenünk kell a Kreml dezinformációs kampánya ellen, és felszólítom a 

közösségi médiát és a technológiai vállalkozásokat, hogy vegyék komolyan felelősségüket, és 

értsék meg, hogy a tűz és a tűzoltók között nem lehet semlegesnek maradni. 
 
 
Michel elnök úr, Von der Leyen elnök asszony, Borrell főképviselő úr! Köszönjük, hogy 
biztosítják az európai egységet és elkötelezettséget e fenyegetés kezelése terén. 

 
 

Tisztában vagyok azzal, hogy mindannyian, a Parlament valamennyi képviselője el fogja vinni 

Európa egységes üzenetét választókerületeinkbe. 
 
 

Zelenszkij elnök úr, köszönjük! Most együtt vagyunk. A jövőben is együtt fogunk maradni. 

Ukrajnával vagyunk. 
 
 
Öné a szó! 


