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Priekšsēdētājas Robertas Metsolas runa plenārsēdē 2022. gada 1. martā 
 
 

Šodien mūsu dzīvi aizēno Putina karš. Karš, kuru mēs neizraisījām. Karš, kuru mēs nesākām. 

Nežēlīgs iebrukums suverēnā un neatkarīgā valstī. 
 
 

Eiropas Parlamenta vārdā es stingri nosodu Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un paužu 

solidaritāti visiem cietušajiem un visiem bojāgājušajiem. 
 
 
Eiropas vēstījums ir skaidrs. Mēs iestājamies pret to. Mēs nenovērsīsimies, kad tie, kas cīnās 
ielās par mūsu vērtībām, sastopas ar Putina milzīgo kara mašīnu. Mēs atbalstīsim 
Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikciju un Ukrainā pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanu. 
Mēs sauksim pie atbildības Putinu, un to pašu mēs darīsim ar Lukašenko. 

 
 
Mēs saskaramies ar eksistenciāliem draudiem Eiropai, kādu mēs to pazīstam, — Eiropai, 
kuras labā tik daudzi ir tik daudz upurējuši. 

 
 
Tāpēc šajā svarīgajā dienā esmu gandarīta paziņot, ka tūlīt mūs uzrunās prezidents Zelenskis 
un pēc viņa — Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Es īpaši sveicu 
Ukrainas vēstnieku un ukraiņus, kas šodien atrodas plenārsēžu zālē. 

 
 

Prezidenta kungs, mēs pateicamies jums par to, ka rādāt pasaulei, ko nozīmē palikt 

nelokāmiem. Paldies, ka atgādinājāt par pašapmierinātības briesmām. 
 
 

Mūs visus iedvesmo ukraiņu rīcība un ārkārtīgi lielā varonība. Aizsardzības spēki un iedzīvotāji 

nes milzīgus upurus, lai aizkavētu tanku kolonnas virzību. Vecāka gadagājuma iedzīvotāji 

stājas pretī Krievijas karaspēkam, un viņu vienīgais bruņojums ir lepnums un saulespuķu 

sēkliņas. Drosmīgas sievietes ir spiestas dzemdēt metro stacijās līdzās Kalašņikova 

automātiem. 
 
 

Ukraiņi ir parādījuši pasaulei, ka mūsu dzīvesveidu ir vērts aizstāvēt. Par to ir vērts maksāt. To 

apliecinās visi, kas atceras dzīvi okupācijas laikā. Visi tie, kas sacēlās Baltkrievijā. Visi tie 

Moldovā un Gruzijā, kas vēlas mums pievienoties. 
 
 

Tas ir tā vērts. Mūsu labā, nākamās paaudzes labā, visu to Ukrainas un visas pasaules 

iedzīvotāju labā, kuri tic Eiropai un mūsu ceļam. Visu to labā, kas vēlas būt brīvi.



2 

 

 

 
Pēdējās sāpīgajās dienās Eiropas reakcija bija redzama visiem. Mums šobrīd jārīkojas par 
katru cenu. 

 
 

- Ukrainas kaimiņvalstis ir uzņēmušas simtiem tūkstošus ukraiņu bēgļu. 

- Eiropieši ir uzņēmuši ukraiņus savās mājās. 

- Mēs esam ieviesuši virkni nepieredzētu, smagu sankciju. 

- Mēs esam gājuši vēl tālāk un piegādāsim Ukrainai tik ļoti nepieciešamos ieročus. 

- Mēs esam paziņojuši, ka Krievijas gaisa kuģi un oligarhu privātās lidmašīnas vairs 

nav gaidītas mūsu gaisa telpā. 

- Mēs esam pieņēmuši lēmumu izslēgt Krieviju no SWIFT sistēmas. 

- Mēs esam aizlieguši Kremļa propagandas rīkus. 

- Eiropas iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmumi un sporta pasākumu organizētāji ir 

ieņēmuši skaidru un stingru nostāju, ka nesadarbosies ar agresoru. 
 
 
Eiropa ir gatava darīt vēl vairāk. 

 
 
Mēs atzīstam Ukrainas Eiropas perspektīvu. Kā skaidri norādīts mūsu rezolūcijā, prezidenta 
kungs, mēs paužam gandarījumu par Ukrainas pieteikumu kandidātvalsts statusa piešķiršanai, 
un mēs strādāsim pie šā mērķa sasniegšanas. Mums jāraugās uz nākotni kopā. 

 
 
Prezidenta kungs, mēs esam kopā ar jums jūsu cīņā par izdzīvošanu šajā tumšajā vēstures 
brīdī. Eiropas Parlamenta personā jūs atradīsiet sabiedroto, ar kura starpniecību uzrunāt 
Eiropu un pasauli, un vienmēr, vienmēr draugu. 

 
 
Eiropas Parlaments var lepoties ar to, ka ilgus gadus ir traucējis autokrātiem, un atbilstīgi šādai 
nostājai es noteikšu aizliegumu jebkuram Kremļa pārstāvim iekļūt Eiropas Parlamenta telpās. 
Demokrātijas namā agresoriem un karotājiem nav vietas. 

 
 

Godātais prezidenta kungs, godātie deputāti, savas runas noslēgumā es vēlos izklāstīt četrus 

svarīgus principus mūsu nākotnei. 
 
 
Pirmkārt, Eiropa vairs nevar palikt atkarīga no Kremļa gāzes. Mums ir jādivkāršo centieni 
dažādot savas energosistēmas un jāvirzās uz Eiropu,
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kas vairs nav atkarīga no autokrātiem. Tas veidos spēcīgāku mūsu energoapgādes drošības 
pamatu. 

 
 
Otrkārt, Eiropa vairs nevar pieņemt Kremļa naudu un izlikties, ka tas mūs neierobežo. Putina 
oligarhiem un tiem, kas viņu finansē, vairs nedrīkst būt iespēja izmantot savu pirktspēju, lai 
izliktos par cienījamām personām mūsu pilsētās, kopienās vai sporta klubos. 

 
 
Viņu superjahtas vairs nevarēs piestāt mūsu Eiropas ostās. Un mēs vairs nevaram turpināt 
pārdot pases Putina draugiem, ļaujot viņiem apiet mūsu drošību. Vairs ne. 

 
 

Treškārt, ieguldījumiem mūsu aizsardzībā ir jāatbilst mūsu retorikai. Eiropai ir jāvirzās uz 

patiesu drošības un aizsardzības savienību. Pagājušajā nedēļā esam pierādījuši, ka tas ir 

iespējams un vēlams, un, pats galvenais, tas ir nepieciešams. 
 
 

Ceturtkārt, mums ir jācīnās pret Kremļa dezinformācijas kampaņu, un es aicinu sociālos 

medijus un tehnoloģiju konglomerātus nopietni uztvert savu atbildību un saprast, ka nevar būt 

neitralitātes starp ugunsgrēku un ugunsdzēsējiem. 
 
 
Prezident Mišel, priekšsēdētāja fon der Leiena, Augstais pārstāvi Borel, paldies jums par 
Eiropas vienotības un apņēmības nodrošināšanu cīņā pret šiem draudiem. 

 
 

ES zinu, ka mēs visi, visi šā Parlamenta deputāti, Eiropas vienoto vēstījumu nesīsim tālāk 

saviem vēlētājiem. 
 
 

Prezident Zelenski, mēs pateicamies jums. Tagad mēs esam kopā. Mēs būsim kopā nākotnē. 

Mēs esam kopā ar Ukrainu. 
 
 
Vārds jums! 


