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Pirmininkės Robertos Metsolos kalba, perskaityta per 2022 m. kovo 1 d. plenarinį 
posėdį 

 
 

Šiandien mus slegia sunkus Putino karo šešėlis. Tai karas, kurio mes neišprovokavome. Tai 

karas, kurio mes nepradėjome. Tai šokiruojantis įsiveržimas į suverenią nepriklausomą 

valstybę. 
 
 

Europos Parlamento vardu kuo griežčiausiai smerkiu šią Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą 

ir reiškiu solidarumą su visais nukentėjusiais bei žuvusiais žmonėmis. 
 
 
Europa siunčia aiškią žinią: mes būsime ryžtingi. Nenusigręšime nuo žmonių, kurie, kovodami 
gatvėse už mūsų vertybes, stoja akis į akį su didžiule Putino karo mašina. Mes paremsime 
Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją ir Ukrainoje vykdomų karo nusikaltimų ištyrimą. 
Atsakyti teks ne tik jam, bet ir A. Lukašenkai. 

 
 
Europai, kurią pažįstame, kuriai ne vienas atidavė nepaprastai daug, yra iškilusi egzistencinė 
grėsmė. 

 
 
Todėl šią svarbią dieną džiaugiuosi galėdama pranešti, kad netrukus į mus kreipsis 
Prezidentas V. Zelenskis, o po jo – Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Ruslanas 
Stefančiukas. Taip pat norėčiau ypač šiltai pasveikinti Ukrainos ambasadorių ir ukrainiečius, 
dalyvaujančius šiandienos plenariniame posėdyje. 

 
 

Pone Prezidente, ačiū, kad parodėte pasauliui, kas yra ryžtas. Ačiū, kad priminėte, jog 

užsimiršti pavojinga. 
 
 

Mes visi semiamės įkvėpimo iš kasdienių neįtikėtino ukrainiečių didvyriškumo pavyzdžių. 

Gynybos pajėgos ir piliečiai daro viską, kad pristabdytų riedančias tankų kolonas. Pagyvenę 

žmonės stoja akistaton su rusų kariais turėdami vienintelį ginklą – pasididžiavimą ir saują 

saulėgrąžų. Drąsios moterys priverstos pasitikti į pasaulį ateinančius naujagimius metro 

stotyse šalia savo kalašnikovų. 
 
 

Jie visi parodė pasauliui, kad mūsų gyvenimo būdą ginti verta, kad ši kova verta savo kainos. 

Tai patvirtins visi, kurie prisimena gyvenimą okupacijoje. Visi, kurie tęsia kovą Baltarusijoje. 

Visi, kurie mumis tiki Moldovoje ir Sakartvele. 
 
 

Kovoti verta: mums, ateinančiai kartai, visiems Ukrainos ir viso pasaulio žmonėms, kurie tiki 

Europa ir mūsų vertybėmis; visiems, kurie trokšta būti laisvi.
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Kaip rodo keletas pastarųjų skausmingų dienų, Europos atsakas aiškus. Turime 

padaryti absoliučiai viską. 
 
 

–   Kaimyninės valstybės priėmė šimtus tūkstančių nuo karo bėgančių 

ukrainiečių. 

–   Europiečiai priglaudžia ukrainiečius savo namuose. 

– Įgyvendinome seriją beprecedenčių plataus masto sankcijų. 

–... Žengsime dar toliau ir aprūpinsime Ukrainą 

būtinais ginklais. 

– Paskelbėme, kad Rusijos orlaiviai ir privatūs oligarchų lėktuvai nebelaukiami mūsų 

atviroje oro erdvėje. 

–...Ėmėmės veiksmų, kad Rusija būtų atjungta nuo SWIFT 

sistemos. 

–   Uždraudėme Kremliaus propagandos ruporus. 

–  Europos piliečiai, organizacijos, įmonės ir sporto pasaulis priėmė aiškią ir tvirtą 

poziciją pabrėždami, kad nesirengia turėti reikalų su agresore 

ir kad jai tarp jų nėra vietos. 
 
 
Europa pasirengusi eiti dar toliau. 

 
 
Mes pripažįstame Ukrainos europinę perspektyvą. Pone Prezidente, kaip aiškiai pažymima 
mūsų rezoliucijoje, mes sveikiname Ukrainos paraišką dėl šalies kandidatės statuso suteikimo 
ir padarysime viską, kas šis tikslas būtų pasiektas. Ateičiai turime rengtis kartu. 

 
 
Pone Prezidente, šiuo tamsiu mūsų istorijos metu mes palaikome jūsų kovą už išgyvenimą. 
Europos Parlamentas yra Jūsų sąjungininkas, erdvė kreiptis į Europą bei pasaulį ir visada – 
visada – Jūsų bičiulis. 

 
 
Europos Parlamentas didžiuojasi savo ilgamete veikla, trikdančia autokratų ramybę. 
Atsižvelgdama į tai sieksiu, kad kelias į Europos Parlamentą būtų užkirstas bet kuriam 
Kremliaus atstovui. Agresoriams ir karo kurstytojams nėra vietos demokratijos namuose. 

 
 

Gerbiamas Prezidente, gerbiami Parlamento nariai, baigdama šią kalbą norėčiau akcentuoti 

keturis mūsų ateičiai svarbius principus. 
 
 
Pirmiausia, Europa nebegali pasikliauti Kremliaus dujomis. Turime įdėti dvigubai daugiau 
pastangų siekdami įvairinti savo energetikos sistemas, atgręžti jas į Europą ir
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išsilaisvinti nuo autokratų diktato. Taip sustiprintume savo energetinį saugumą. 
 
 
Antra, Europa nebegali priimti Kremliaus pinigų ir apsimesti, kad tai neturės pasekmių. Putino 
oligarchai ir jo finansiniai rėmėjai negali toliau naudotis savo perkamąja galia mūsų miestuose, 
bendruomenėse ar sporto klubuose prisidengdami respektabilumo šydu. 

 
 
Jų prabangioms jachtoms neturėtų būti leidžiama švartuotis mūsų Europos uostuose. Pagaliau 
turime liautis pardavę pasus Putino draugams, leidžiant jiems apeitų mūsų saugumą. Pakaks. 

 
 

Trečia, investicijos į mūsų gynybą turi atitikti mūsų retoriką. Europa turi imtis veiksmų, kad būtų 

sukurta tikra saugumo ir gynybos Sąjunga. Praeitą savaitę parodėme, kad tai įmanoma ir 

pageidautina, tačiau visų pirma būtina. 
 
 

Ir ketvirta: turime kovoti su Kremliaus dezinformacijos kampanija, todėl raginu socialinės 

žiniasklaidos ir technologijų konglomeratus rimtai vertinti savo atsakomybę bei suvokti, kad 

neutralumas renkantis poziciją tarp gaisro ir ugniagesių neįmanomas. 
 
 
Norėčiau padėkoti Pirmininkui Ch. Micheliui, Pirmininkei U. von de Leyen ir Vyriausiajam 
įgaliotiniui J. Borrelliui už pastangas užtikrinant Europos vienybę ir ryžtą šios grėsmės 
akivaizdoje. 

 
 

Žinau, kad mūsų visų – visų šios institucijos narių – pastangomis vieninga Europos žinia 

pasieks mūsų rinkėjus. 
 
 

Ačiū, Prezidente Zelenski. Nuo šiol mes esame kartu ir būsime kartu ateityje. Mes – su Ukraina. 
 
 
Dabar žodis 
suteikiamas Jums. 


