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Discurso proferido pela Presidente Roberta Metsola na sessão plenária de 1 de 
março de 2022 

 
 
Estamos hoje aqui reunidos em sessão plenária, ensombrada pela terrível guerra de Vladimir 
Putin. Uma guerra que não provocámos. Uma guerra que não desencadeámos. Uma invasão 
atroz de um Estado soberano e independente. 

 
Em nome do Parlamento Europeu, condeno com a maior veemência a agressão militar russa 
contra a Ucrânia e manifesto a minha solidariedade para com todos aqueles que estão a sofrer 
e para com todas as vítimas mortais desta guerra. 

 
A mensagem da Europa é inequívoca e sem ambiguidades: manter-nos-emos firmes! Não 
ficaremos indiferentes quando aqueles que se batem nas ruas pelos nossos valores se veem 
confrontados com a poderosa máquina de guerra de Vladimir Putin. Apoiaremos o Tribunal 
Penal Internacional na sua investigação dos crimes de guerra na Ucrânia, que se inserem na 
sua jurisdição. Putin, a exemplo de Lukashenko, deverá ser chamado a responder pelos seus 
atos. 

 
A própria existência da Europa que conhecemos, a Europa para a qual tantos homens e tantas 
mulheres tanto sacrificaram, corre perigo de vida. 

 
É por esta razão que, neste importante dia, tenho o prazer de anunciar que o Presidente 
Zelensky irá em breve juntar-se a nós por videoconferência e fará uma intervenção, seguida 
de uma intervenção de Ruslan Stefanchuk, presidente do Parlamento da Ucrânia. 
Permitam-me que enderece especiais votos de boas-vindas ao Embaixador da Ucrânia e aos 
cidadãos ucranianos hoje presentes nesta sessão plenária. 

 
Senhor Presidente, agradecemos o espírito de resistência que encarna aos olhos do mundo. 
Obrigado por nos recordar a todos os perigos da indulgência. 

 
Os atos heroicos extraordinários patenteados diariamente pelos ucranianos inspiram-nos a 
todos. As forças de defesa e os cidadãos estão a fazer todos os sacrifícios possíveis para 
impedir o avanço de uma coluna de tanques. Há idosos que se opõem às tropas russas 
empunhando como únicas armas o seu orgulho e algumas flores. Há mulheres corajosas 
forçadas a dar à luz em estações de metro ao lado das suas kalashnikovs. 

 
Todos estes homens e mulheres mostraram ao mundo que vale a pena defender o nosso 
modo de vida e que vale a pena o preço a pagar. Todos os que se recordam de ter vivido sob 
o jugo da ocupação podem confirmá-lo. Todos aqueles que resistem na Bielorrússia. Todos 
aqueles que têm os olhos postos em nós na Moldávia, na Geórgia. 

 
Sim, vale a pena. Para nós, para a próxima geração, para todos aqueles que, na Ucrânia e 
em todo o mundo, acreditam na Europa e nos nossos princípios. Para todos aqueles que 
querem ser livres.
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Nestas horas dolorosas dos últimos dias, a Europa deu provas da sua capacidade de resposta. 
Neste momento, é igualmente imperioso que demos provas de uma determinação 
inquebrantável. 

 
 

-  Os Estados vizinhos estão a acolher centenas de milhares de ucranianos que fogem 
da guerra, 

-  Cidadãos europeus estão a dar abrigo a ucranianos nas suas casas, 

-  Impusemos uma série de sanções em larga escala e sem precedentes, 

-  Fomos mais longe e vamos fornecer as armas tão necessárias à Ucrânia, 

- Declarámos que os aviões russos e os jatos privados dos oligarcas já não são 

bem-vindos no nosso céu aberto. 

-  Envidámos esforços para que a Rússia fosse excluída do sistema SWIFT. 

-  Proibimos as armas de propaganda do Kremlin. 

-  Os cidadãos, as associações, as empresas e as organizações desportivas europeias 

assumiram uma posição clara e vigorosa, sublinhando que não querem ter qualquer 

tipo de relação com um agressor. 
 
 
A Europa está preparada para ir ainda mais longe. 

 
 
Reconhecemos a perspetiva europeia da Ucrânia. Senhor Presidente, como ficou claramente 
patente na resolução que aprovámos, acolhemos com satisfação a candidatura da Ucrânia ao 
estatuto de país candidato e envidaremos todos os esforços para atingir esse objetivo. 
Devemos enfrentar o futuro em conjunto. 

 
 
Senhor Presidente, neste momento sombrio da nossa história, estamos ao vosso lado na 
vossa luta pela sobrevivência. Encontrará no Parlamento Europeu um aliado, uma tribuna para 
falar à Europa e ao mundo, e encontrará sempre um amigo fiel. 

 
 
O Parlamento Europeu tem uma longa história, de que se pode orgulhar, de ser um estorvo 
para os autocratas e, nesse espírito, diligenciarei no sentido de proibir qualquer representante 
do Kremlin de entrar nas instalações do Parlamento Europeu. Os agressores e os belicistas 
não têm lugar na Casa da Democracia. 

 
 
Senhor Presidente, caros colegas, permitam-me que termine com a apresentação de quatro 
princípios importantes para o nosso futuro: 

 
 
Em primeiro lugar, a Europa não pode continuar a depender do gás do Kremlin. Temos de 
redobrar os nossos esforços para diversificar os nossos sistemas energéticos para que a 
Europa deixe de estar à mercê de autocratas. Será a nossa segurança energética que sairá 
reforçada. 

 
 
Em segundo lugar, não se afigura sustentável que a Europa continue a aceitar dinheiro do 
Kremlin e a fazer de conta de que isso não traz contrapartidas. Os oligarcas que apoiam Putin 
e todos aqueles que o financiam devem deixar de se servir da sua fortuna para se esconderem 
atrás de uma pretensa respeitabilidade, nas nossas cidades, nas nossas comunidades...ou 
nos nossos clubes desportivos. 

 
 
Os seus gigantes iates de luxo não devem encontrar porto de abrigo na nossa Europa. 
Também não podemos continuar a vender passaportes aos amigos de Putin que lhes 
permitam contornar a nossa segurança. Isso acabou. 
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Em terceiro lugar, os investimentos na nossa defesa devem estar à altura dos nossos 
discursos. A Europa tem de avançar rumo a uma verdadeira União da segurança e da defesa. 
Mostrámos na semana passada que esta União é possível, desejável e, sobretudo, 
necessária. 

 
 
Em quarto lugar, temos de combater a campanha de desinformação levada a cabo pelo 
Kremlin, pelo que apelo às redes sociais e aos gigantes tecnológicos para que assumam as 
suas responsabilidades com seriedade e compreendam que não se pode ser neutro, quando 
estamos em presença de agressores e agredidos. 

 
 
Senhor Presidente do Conselho, Charles Michel, Senhora Presidente da Comissão, Ursula 
von der Leyen, Senhor Alto Representante, Josep Borrell, agradecemos os esforços que 
empreendeis para garantir a unidade e a determinação europeias na luta contra esta ameaça. 

 
 
Estou certa de que todos nós, membros deste Parlamento, transmitiremos a mensagem unida 
da Europa aos nossos eleitores. 

 
 
Muito obrigado, Presidente Zelensky. Estamos juntos hoje aqui. E estaremos juntos no futuro. 
Estamos ao lado da Ucrânia. 

 
 
Passo-lhe agora a palavra. 


