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Diskors tal-President Roberta Metsola lill-Plenarja tal-1 ta' Marzu 2022 
 
 

Ninsabu hawn illum fid-dell skur li l-gwerra ta' Putin qed tixħet fuqna. Gwerra li ma 

pprovokajnihiex aħna. Gwerra li ma bdejnihiex aħna. Invażjoni krudila ta' Stat sovran u 

indipendenti. 
 
 

F'isem il-Parlament Ewropew, nikkundanna bl-aktar mod qawwi possibbli l-aggressjoni militari 

Russa kontra l-Ukrajna u nesprimi s-solidarjetà tiegħi ma' dawk kollha li qegħdin ibatu u mal-

vittmi kollha. 
 
 
Il-messaġġ tal-Ewropa huwa ċar: se nopponu reżistenza. M'aħniex se nħarsu band'oħra meta 
dawk li qegħdin jiġġieldu fit-toroq għall-valuri tagħna qed iħabbtu wiċċhom mal-magna tal-
gwerra enormi ta' Putin. Se nappoġġaw il-ġuriżdizzjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-
investigazzjoni dwar id-delitti tal-gwerra fl-Ukrajna. Lil Putin se nżommuh responsabbli għal 
għemilu, l-istess bħal Lukashenko. 

 
 
Ninsabu quddiem theddida eżistenzjali għall-Ewropa li nafu, dik l-Ewropa li bosta nies 
issagrifikaw tant għaliha. 

 
 
Għalhekk, f'dan il-jum importanti, bi pjaċir inħabbrilkom li minn hawn u ftit ieħor se jkellimna l-
President Zelenskyy u warajh se jkellimna l-President tal-Parlament tal-Ukrajna, Ruslan 
Stefanchuk. Ippermettuli nagħti merħba speċjali lill-Ambaxxatur tal-Ukrajna u liċ-ċittadini Ukreni 
preżenti llum f'din is-seduta plenarja. 

 
 

Sur President, grazzi talli wrejt lid-dinja xi tfisser li topponi reżistenza. Grazzi talli fakkartna fil-

perikli tal-kompjaċenza. 
 
 

L-atti ta' eroiżmu straordinarju li ċ-ċittadini Ukreni qegħdin iwettqu kuljum huma ta' ispirazzjoni 

għalina lkoll. Forzi tad-difiża u ċittadini lesti jissograw ħajjithom biex itellfu lill-karrijiet armi milli 

javvanzaw. Anzjani jopponu reżistenza lit-truppi Russi, armati biss bi kburithom u bi ftit fjuri. 

Nisa qalbiena li qed ikollhom iwelldu fl-istazzjonijiet tal-metro bil-kalashnikov tagħhom 

maġenbhom. 
 
 

Urew lid-dinja li l-mod kif ngħixu aħna jistħoqqlu li jiġi difiż, li jiswa prezzu. Dan jistgħu 

jikkonfermawh dawk kollha li jiftakru li għexu taħt l-okkupazzjoni. Dawk kollha li fil-Belarussja 

jopponu reżistenza. Dawk kollha li fil-Moldova u fil-Georgia għandhom għajnejhom fuqna. 
 
 

Il-mod kif ngħixu aħna vallapena. Għalina, għall-ġenerazzjoni li jmiss, għal dawk kollha fl-

Ukrajna u fid-dinja li jemmnu fl-Ewropa u fil-mod kif ngħixu. Għal dawk kollha li jixtiequ jkunu 

ħielsa.
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Matul dawn l-aħħar jiem kefrin, ir-risposta tagħna bħala Ewropej kienet viżibbli. Dan 

huwa l-mument li fih jeħtiġilna nuru determinazzjoni assoluta, akkost ta' kollox. 
 
 

-   L-Istati ġirien aċċettaw mijiet ta' Ukreni li qed jaħarbu minn pajjiżhom. 

-   L-Ewropej laqgħu lill-Ukreni f'darhom u tawhom il-kenn. 

-   Implimentajna sensiela ta' sanzjonijiet enormi, mingħajr preċedent. 

-   Għamilna aktar minn hekk u se nipprovdu lill-Ukrajna l-armi li tant għandha bżonn. 

- Iddikjarajna li l-ajruplani Russi u l-jets privati tal-oligarki m'għadx għandna pjaċir bihom 

fl-ispazju tal-ajru tagħna. 

-   Ħadna azzjoni biex ir-Russja naqtgħuha mis-sistema SWIFT. 

-   Ipprojbejna l-istrumenti ta' propaganda tal-Kremlin. 

- Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet, in-negozji u l-isport tal-Ewropa ħadu pożizzjoni ċara u 

qawwija, u saħqu li mhux se jkollhom x'jaqsmu ma' aggressur jew ikollhom pjaċir bih. 
 

 
L-Ewropa tinsab lesta li tagħmel saħansitra aktar minn dan. 

 
 
Aħna nirrikonoxxu l-perspettiva Ewropea tal-Ukrajna. Sur President, kif ir-riżoluzzjoni tagħna 
tgħid b'mod ċar, nilqgħu l-applikazzjoni tal-Ukrajna għall-istatus ta' pajjiż kandidat u se naħdmu 
biex nilħqu dan l-għan. Jeħtiġilna naffrontaw il-futur flimkien. 

 
 
Sur President, aħna nieqfu miegħek fil-ġlieda tiegħek għas-sopravivenza, f'dan iż-żmien 
mudlam tal-istorja tagħna. Meta tħares lejn il-Parlament Ewropew, se ssib alleat, spazju li fih 
tista' tkellem lill-Ewropa u lid-dinja, u dejjem, dejjem se ssib ħabib. 

 
 
Il-Parlament Ewropew huwa kburi li ilu żmien twil joħodha kontra l-awtokrati u, f'dak l-ispirtu, 
se nfittex li l-ebda rappreżentant tal-Kremlin ma jitħalla jidħol fil-bini tal-Parlament Ewropew. 
Fid-Dar tad-Demokrazija m'hemmx post għall-aggressuri u għall-belliċisti. 

 
 

Sur President, għeżież Membri, ippermettuli nagħlaq billi nesponilkom erba' prinċipji importanti 

għall-futur tagħna: 
 
 
L-ewwel nett, l-Ewropa ma tistax tkompli tiddependi mill-gass tal-Kremlin. Hemm bżonn li 
nirduppjaw l-isforzi tagħna biex niddiversifikaw is-sistemi tal-enerġija tagħna lejn Ewropa



3  

li ma tkunx sottomessa għall-ordnijiet tal-awtokrati. Dan ipoġġi lis-sigurtà tal-enerġija tagħna 
f'pożizzjoni aktar soda. 

 
 
It-tieni, l-Ewropa ma tistax tkompli taċċetta l-flus tal-Kremlin u tagħmel tabirruħha li dan ma 
għandux konsegwenzi. L-oligarki ta' Putin u dawk li jiffinanzjawh ma għandhomx jibqgħu jkunu 
jistgħu jużaw il-kapaċità tal-akkwist tagħhom biex jinħbew wara dehra ta' rispettabbiltà - fil-bliet 
tagħna, fil-komunitajiet tagħna... jew fil-klabbs sportivi tagħna. 

 
 
Is-super yachts tagħhom ma għandhomx isibu port fl-Ewropa tagħna. U ma nistgħux inkomplu 
nbigħu passaporti lill-ħbieb ta' Putin a skapitu tas-sigurtà tagħna. Qatt iktar. 

 
 

It-tielet, l-investimenti fid-difiża tagħna jridu jkunu jaqblu mar-retorika tagħna. L-Ewropa 

jeħtiġilha timxi lejn Unjoni tas-sigurtà u tad-difiża reali. Il-ġimgħa li għaddiet urejna li dan hu 

possibbli u mixtieq u, aktar minn kull ħaġa oħra, neċessarju. 
 
 

Ir-raba', jeħtiġilna niġġieldu kontra l-kampanja ta' diżinformazzjoni tal-Kremlin u nistieden lill-

media soċjali u lill-pjattaformi teknoloġiċi jieħdu bis-serjetà r-responsabbiltà tagħhom u jifhmu 

li m'hemmx lok għan-newtralità u li jeħtiġilhom jagħżlu bejn in-nar u l-korp tat-tifi tan-nar. 
 
 
President Michel, President von der Leyen, Rappreżentant Għoli Borrell, grazzi talli assigurajtu 
l-għaqda u l-impenn tal-Ewropa biex naffrontaw din it-theddida. 

 
 

Naf li lkoll kemm aħna, il-Membri kollha ta' dan il-Parlament, se nwasslu l-messaġġ magħqud 

tal-Ewropa lill-kostitwenzi tagħna. 
 
 

President Zelenskyy, nirringrazzjak. Issa qegħdin flimkien. Se nkunu flimkien fil-futur. Aħna 

mal-Ukrajna. 
 
 
Nagħtik il-kelma. 


