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Przemówienie przewodniczącej Roberty Metsoli na posiedzeniu plenarnym 
1 marca 2022 r. 

 
 

Zgromadziliśmy się tu dziś w mrocznym cieniu wojny Putina. Wojny, której nie 

sprowokowaliśmy. Wojny, której nie rozpoczęliśmy. Straszliwej inwazji na suwerenne, 

niepodległe państwo. 
 
 

W imieniu Parlamentu Europejskiego potępiam rosyjską agresję wojskową na Ukrainę 

w najostrzejszych słowach i wyrażam solidarność z wszystkimi ofiarami i wszystkimi 

cierpiącymi. 
 
 
Przesłanie Europy jest jasne: Stawimy opór. Nie będziemy odwracać wzroku, kiedy ludzie 
walczący na ulicach o nasze wartości staną oko w oko z potężną machiną wojenną Putina. 
Będziemy wspierać jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego i dochodzenie w 
sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Pociągniemy go do odpowiedzialności, tak samo jak 
Łukaszenkę. 

 
 
Stoimy w obliczu egzystencjalnego zagrożenia dla Europy, jaką znamy, Europy, za którą tak 
wielu oddało tak wiele. 

 
 
Dlatego też w tym ważnym dniu z przyjemnością informuję, że wkrótce wygłosi przemówienie 
prezydent Zełenski, a następnie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. 
Pragnę również powitać ambasadora Ukrainy oraz ukraińskie obywatelki i ukraińskich 
obywateli obecnych na dzisiejszej sesji plenarnej. 

 
 

Szanowny Panie Prezydencie, dziękujemy za pokazanie światu, co znaczy stawić opór. 

Dziękujemy za przypomnienie nam o zagrożeniach płynących z samozadowolenia. 
 
 

Codzienne akty nadzwyczajnego heroizmu ze strony Ukraińców inspirują nas wszystkich. Siły 

obronne i obywatele, którzy poświęcają życie, by zatrzymać kolumnę czołgów. Starsi 

obywatele, którzy stawiają czoła rosyjskim oddziałom, mając za broń jedynie dumę 

i słoneczniki. Odważne kobiety, które muszą rodzić dzieci na stacjach metra obok swoich 

kałasznikowów. 
 
 

Wszyscy oni pokazali światu, że nasz sposób życia jest wart obrony. Jest wart swojej ceny. 

Poświadczą to wszyscy, którzy pamiętają życie pod okupacją. Wszyscy, którzy stawiają opór 

w Białorusi. Wszyscy patrzący na nas w Mołdawii i w Gruzji. 
 
 

Jest wart swojej ceny. Dla nas, dla następnego pokolenia, dla wszystkich w Ukrainie i na całym 

świecie, którzy wierzą w Europę i w nasz sposób życia. Dla wszystkich, którzy chcą być wolni.
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Odpowiedź Europy w ostatnich bolesnych dniach była kategoryczna. W tej chwili musimy 
zrobić wszystko, co w naszej mocy. 

 
 

- Państwa sąsiadujące przyjęły setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. 

- Europejczycy udzielili Ukraińcom schronienia w swoich domach. 

- Wprowadziliśmy szereg bezprecedensowych, masowych sankcji. 

- Poszliśmy krok dalej i dostarczymy Ukrainie bardzo potrzebną broń. 

- Oświadczyliśmy, że samoloty rosyjskie i prywatne odrzutowce oligarchów nie są już 

mile widziane na naszym otwartym niebie. 

- Doprowadziliśmy do odłączenia Rosji od systemu SWIFT. 

- Zakazaliśmy stosowania narzędzi propagandowych Kremla. 

- Europejscy obywatele, organizacje, przedsiębiorstwa i kluby sportowe zajęli wyraźne 

i zdecydowane stanowisko, podkreślając, że nie chcą mieć nic wspólnego 

z agresorem. 
 
 
Europa jest gotowa pójść jeszcze dalej. 

 
 
Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Panie Prezydencie, z naszej rezolucji jasno 
wynika, że z zadowoleniem przyjmujemy wniosek Ukrainy o przyznanie statusu kraju 
kandydującego. Będziemy dążyć do osiągnięcia tego celu. Musimy wspólnie stawić czoła 
przyszłości. 

 
 
Panie Prezydencie, wspieramy Pana w walce o przetrwanie, w tym ciemnym momencie naszej 
historii. W Parlamencie Europejskim znajdzie Pan sprzymierzeńca, przestrzeń do zwracania 
się do Europy i świata, a także – zawsze i niezmiennie – przyjaciela. 

 
 
Parlament Europejski jest dumny z tego, że od zawsze był drzazgą w oku autokratów. W tym 
duchu będę dążyła do zakazania wszystkim przedstawicielom Kremla wstępu do budynków 
Parlamentu Europejskiego. W naszej demokratycznej izbie nie ma miejsca dla agresorów 
i podżegaczy wojennych. 

 
 

Szanowny Panie Prezydencie, szanowni Posłowie, na zakończenie chciałabym przedstawić 

cztery ważne zasady dla naszej przyszłości: 
 
 
Po pierwsze, Europa nie może już być dłużej zależna od gazu Kremla. Musimy podwoić wysiłki 
na rzecz dywersyfikacji naszych systemów energetycznych, tak aby Europa
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nie była więcej zdana na łaskę i niełaskę autokratów. Wzmocni to nasze bezpieczeństwo 
energetyczne. 

 
 
Po drugie, Europa nie może już przyjmować pieniędzy z Kremla, udając, że nie pociąga to za 
sobą żadnych zobowiązań. Oligarchowie Putina i ci, którzy go finansują, nie powinni już móc 
wykorzystywać swojej siły nabywczej do ukrywania się za fasadą przyzwoitości – w naszych 
miastach, społecznościach lub klubach sportowych. 

 
 
Ich luksusowe jachty nie powinny cumować w żadnym europejskim porcie. Nie możemy już 
sprzedawać paszportów przyjaciołom Putina, umożliwiając im podważanie naszego 
bezpieczeństwa. Już nie. 

 
 

Po trzecie, za naszymi słowami muszą pójść inwestycje w naszą obronność. Europa musi 

dążyć do stworzenia prawdziwej unii bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym tygodniu 

pokazaliśmy, że jest to możliwe i pożądane, ale przede wszystkim konieczne. 
 
 

Po czwarte, musimy walczyć z kampanią dezinformacyjną Kremla. Wzywam media 

społecznościowe i koncerny technologiczne, by poważnie podeszły do swojej 

odpowiedzialności i uświadomiły sobie, że nie można być neutralnym i trzeba się zdecydować, 

czy podsyca się ogień, czy chce się go zgasić. 
 
 
Dziękuję przewodniczącemu Charlesowi Michelowi, przewodniczącej Ursuli von der Leyen 
i wysokiemu przedstawicielowi Josepowi Borrellowi za to, że w obliczu tego zagrożenia 
doprowadzili do europejskiej jedności i zaangażowania. 

 
 

Wiem, że każdy z nas, każdy poseł do Parlamentu, zaniesie to wspólne przesłanie Europy do 

naszych okręgów wyborczych. 
 
 

Panie Prezydencie Zełenski, dziękuję Panu. Jesteśmy teraz razem. Będziemy razem 

w przyszłości. Jesteśmy z Ukrainą. 
 
 
Oddaję Panu głos. 


