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Discursul Președintei Roberta Metsola în plen, 1 martie 2022 
 
 

Ne aflăm astăzi, aici, în umbra întunecată a războiului lui Putin. Un război pe care nu l-am 

provocat. Un război pe care nu noi l-am început. O revoltătoare invazie a unui stat suveran și 

independent. 
 
 

În numele Parlamentului European, condamn în termenii cei mai categorici agresiunea militară 

rusă împotriva Ucrainei și îmi exprim solidaritatea cu toți cei în suferință și cu toți cei uciși. 
 
 
Mesajul Europei este clar: nu vom ceda. Nu ne vom întoarce privirea de la cei care luptă în 
stradă pentru valorile noastre, înfruntând masiva mașină de război a lui Putin. Vom susține 
Curtea Penală Internațională în anchetarea crimelor de război din Ucraina, conform jurisdicției 
sale. Îl vom trage la răspundere... la fel și pe Lukașenko. 

 
 
Ne confruntăm cu o amenințare existențială la adresa Europei pe care o cunoaștem, și pentru 
care mulți au sacrificat atât de mult. 

 
 
De aceea, în această zi importantă, am plăcerea să vă anunț că Președintele Zelensky ni se 
va adresa succint, urmat de Ruslan Stefanciuc, președintele Radei Ucrainei. Dați-mi voie să 
adresez un călduros bun venit ambasadorului Ucrainei și ucrainenilor prezenți astăzi în plen. 

 
 

Domnule Președinte, vă mulțumim că ați arătat lumii ce înseamnă să reziști. Vă mulțumim că 

ne-ați reamintit pericolele complezenței. 
 
 

Eroismul extraordinar de care ucrainenii dau dovadă în fiecare zi ne inspiră pe toți. Forțele de 

apărare și cetățenii care fac sacrificiul ultim pentru a întârzia coloane de tancuri. Oamenii în 

vârstă care înfruntă trupele ruse având ca singură armă mândria lor și buchete de floarea-

soarelui. Femeile curajoase forțate să nască în stații de metrou, cu kalașnikovul lângă ele. 
 
 

Toți aceștia au arătat lumii că modul nostru de viață merită apărat. Merită sacrificiul. Toți cei 

care își amintesc ce înseamnă să trăiești sub ocupație vă vor spune același lucru, toți cei care 

rezistă în Belarus, toți cei care privesc înspre noi în Moldova și în Georgia. 
 
 

Merită! Pentru noi, pentru generația următoare, pentru toți cei din Ucraina și din întreaga lume 

care cred în Europa și în traiectoria noastră. Pentru toți cei care vor să fie liberi.
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Reacția noastră europeană a fost foarte vizibilă în zile trecute, atât de dureroase. Acesta 

trebuie să fie momentul nostru de „orice-ar fi, cu orice 

preț”. 
 
 

- Statele vecine au acceptat sute de mii de refugiați ucraineni, 

- europenii i-au primit în casele lor, 

- am impus sancțiuni masive, fără precedent, 

- am mers și mai departe și am livrat Ucrainei armele de care are atât de multă nevoie, 

- am declarat că avioanele rusești și jeturile private ale oligarhilor nu mai sunt binevenite 

pe cerul nostru deschis. 

- Am acționat pentru ca Rusia să fie deconectată de la sistemul SWIFT. 

- Am interzis instrumentele de propagandă ale Kremlinului. 

- Cetățeni, organizați, companii, organizații sportive europene au adoptat o poziție clară și 

fermă, subliniind că nu vor să aibă de-a face și nu acceptă un agresor. 
 
 
Europa este gata să meargă mai departe. 

 
 
Recunoaștem perspectiva europeană a Ucrainei. După cum se afirmă în mod clar în rezoluția 
noastră, salutăm, domnule Președinte, cererea Ucrainei de a deveni țară candidată și vom 
depune eforturi în vederea atingerii acestui obiectiv. Trebuie să înfruntăm viitorul împreună. 

 
 
Domnule Președinte, suntem alături de dumneavoastră în lupta pentru supraviețuire, în acest 
moment întunecat din istoria noastră. Parlamentul European vă este aliat, vă oferă un spațiu 
pentru a vă adresa Europei și lumii și vă va fi întotdeauna prieten. 

 
 
Parlamentul European are o îndelungată și mândră tradiție de a fi spinul din coasta autocraților 
și, în acest spirit, voi încerca să interzic oricărui reprezentant al Kremlinului să intre în clădirile 
Parlamentului European. Agresorii și militariștii nu au ce căuta în casa democrației. 

 
 

Stimate domnule Președinte, stimați deputați și deputate, permiteți-mi să închei cu stabilirea a 

patru principii importante pentru viitorul: 
 
 
În primul rând, Europa nu mai poate rămâne dependentă de gazul Kremlinului. Trebuie să ne 
dublăm eforturile pentru a ne diversifica sistemele energetice, pentru ca Europa
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să nu mai fie la mâna autocraților. Acest lucru ne va întări securitatea energetică. 
 
 
În al doilea rând, Europa nu mai poate primi banii Kremlinului și pretinde că nu există implicații. 
Oligarhii lui Putin și cei care îl susțin financiar nu mai trebuie să-și poată folosi puterea de 
cumpărare pentru a se ascunde în spatele unei fațade de respectabilitate - în orașele, în 
comunitățile noastre... sau în cluburile noastre sportive. 

 
 
Yachturile lor opulente nu trebuie să mai ancoreze în porturile Europei. Și nu mai putem vinde 
pașapoarte prietenilor lui Putin, permițându-le să ne afecteze securitatea. S-a terminat. 

 
 

În al treilea rând, investițiile în apărarea noastră trebuie să fie în concordanță cu ceea ce 

afirmăm. Europa trebuie să aibă o Uniune reală de securitate și apărare Am arătat săptămâna 

trecută că este posibil, este de dorit și, mai presus de toate, este necesar. 
 
 

În al patrulea rând, trebuie să combatem campania de dezinformare a Kremlinului. Fac apel la 

platformele de socializare și la conglomeratele tehnologice să-și ia responsabilitatea în serios 

și să înțeleagă că nu poate exista neutralitate când ești între incendiu și pompieri. 
 
 
Domnule Președinte Michel, doamnă Președintă Von der Leyen, domnule Înalt Reprezentant 
Borrell, vă mulțumim pentru că păstrați unitatea și angajarea europeană în fața acestei 
amenințări. 

 
 

Știu că noi toți, toți deputații acestui parlament, vom purta mesajul unității Europei în 

circumscripțiile noastre. 
 
 

Domnule Președinte Zelensky, vă mulțumesc. Suntem împreună acum și vom continua să fim 

împreună. Suntem alături de Ucraina. 
 
 
Și acum vă rog să luați 
cuvântul. 


