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Prejav predsedníčky Roberty Metsolovej na plenárnej schôdzi 1. marca 2022 
 
 

Dnes tu sedíme v tieni, ktorý na nás vrhá Putinova vojna. Vojna, ktorú sme nevyvolali. Vojna, 

ktorú sme nerozpútali. Suverénny, nezávislý štát sa stal terčom neslýchanej invázie. 
 
 

V mene Európskeho parlamentu čo najdôraznejšie odsudzujem ruskú vojenskú agresiu proti 

Ukrajine a vyjadrujem solidaritu so všetkými, ktorí sú vystavení utrpeniu a ktorí prišli o život. 
 
 
Posolstvo Európy je jasné: Povstaneme. Neodvrátime zrak, keď tí, ktorí bojujú v uliciach za 
naše hodnoty, budú čeliť Putinovej masívnej vojnovej mašinérii. Podporíme súdnu právomoc 
Medzinárodného trestného súdu pri vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine. Budeme brať 
Putina na zodpovednosť rovnako ako Lukašenka. 

 
 
Čelíme existenčnej hrozbe, ktorá visí nad Európou, ako ju poznáme a pre ktorú už mnohí toho 
toľko urobili. 

 
 
Preto v tento dôležitý deň s potešením oznamujem, že o chvíľu k nám prehovorí prezident 
Ukrajiny Zelenskyj a po ňom vystúpi predseda Verchovnej rady Ukrajiny Ruslan Stefančuk. A 
dovoľte mi, aby som osobitne privítala veľvyslanca Ukrajiny a ukrajinského ľudu, ktorý je tu 
dnes s nami v pléne. 

 
 

Pán prezident, ďakujem Vám za to, že ste svetu ukázali, čo znamená povstať. Ďakujem za to, 

že ste nám pripomenuli, aká nebezpečná je samoľúbosť. 
 
 

Každodenné prejavy mimoriadneho hrdinstva zo strany Ukrajincov nás všetkých inšpirujú. 

Obranné sily a občania prinášajú neuveriteľné obete, aby zastavili tanky. Starší občania stojaci 

zoči-voči ruským vojakom nemajú na svoju obranu nič len vlastnú hrdosť a ich jedinou zbraňou 

sú slnečnice. Odvážne ženy sú nútené rodiť v metre s kalašnikovom po boku. 
 
 

Ukázali svetu, že náš spôsob života si zasluhuje obranu, že za to stojí. Všetci, ktorí si pamätajú 

život v okupácii, to môžu potvrdiť. Všetci tí, ktorí povstali v Bielorusku. Všetci, ktorí na nás 

upierajú zrak z Moldavska či z Gruzínska. 
 
 

Stojí to za to. Pre nás, pre ďalšiu generáciu, pre všetkých na Ukrajine a na celom svete, ktorí 

veria v Európu a v naše hodnoty. Pre všetkých, ktorí chcú byť slobodní.
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Odpoveď Európy bola v uplynulých bolestivých dňoch jednoznačná. Práve teraz 

nastal náš čas urobiť všetko, čo je v našich silách. 
 
 

– Susedné štáty prijali státisíce ukrajinských utečencov, 

– Európania prichýlili Ukrajincov v svojich domovoch, 

– zaviedli sme celý rad bezprecedentných, rozsiahlych sankcií, 

– a nielen to, poskytneme tiež zbrane, ktoré 

Ukrajina tak veľmi potrebuje, 

– vyhlásili sme, že ruské komerčné lietadlá ani súkromné lietadlá oligarchov už nie sú v 

našom otvorenom vzdušnom priestore vítané, 

– navrhli sme, aby Rusko bolo odpojené 

od systému SWIFT, 

– zakázali sme propagandistické nástroje Kremľa. 

– Európski občania, organizácie, podniky a športový svet zaujali jasný a rázny postoj – 

zdôraznili, že nechcú mať nič spoločné 

s ruským agresorom. 
 
 
Európa je pripravená zájsť ešte ďalej. 

 
 
Uznávame európsku perspektívu Ukrajiny. Ako sa jasne uvádza v našom uznesení, vítame, 
pán prezident, žiadosť Ukrajiny o štatút kandidátskej krajiny a budeme sa usilovať o 
dosiahnutie tohto cieľa. Budúcnosti musíme čeliť spoločne. 

 
 
Vážený pán prezident, stojíme pri vás vo vašom boji o prežitie v tejto temnej chvíli našich dejín. 
V Európskom parlamente vždy nájdete spojenca, priestor, ktorý Vám umožní obrátiť sa na 
Európu a svet, a vždy tu nájdete priateľa. 

 
 
Európsky parlament je hrdý na to, že je odjakživa tŕňom v oku autokratov, a v tomto duchu sa 
budem zasadzovať o to, aby sa všetkým predstaviteľom Kremľa zakázal vstup na pôdu 
Európskeho parlamentu. Agresori a vojnoví štváči nemajú čo robiť v sídle demokracie. 

 
 

Vážený pán prezident, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som na záver vytýčila štyri dôležité 

zásady pre našu budúcnosť: 
 
 
po prvé, Európa sa už nemôže spoliehať na kremeľský plyn. Musíme zdvojnásobiť úsilie o 
diverzifikáciu našich energetických systémov,
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aby Európa už nezávisela od svojvôle autokratov. Tým sa upevní naša energetická 
bezpečnosť. 

 
 
Po druhé, Európa už nemôže prijímať peňažnú hotovosť z Kremľa a tváriť sa, že s tým nie sú 
spojené žiadne nároky. Putinovi oligarchovia a tí, ktorí ho financujú, by už nemali mať možnosť 
využívať svoju kúpnu silu na to, aby sa skrývali za maskou bezúhonnosti, či už v našich 
mestách, komunitách, alebo športových kluboch. 

 
 
Ich superjachty by nemal v Európe prijať žiadny prístav. A rovnako už nesmieme predávať 
cestovné pasy Putinovým priateľom na úkor našej bezpečnosti. S tým je koniec. 

 
 

Po tretie, investície do našej obrany musia zodpovedať našim slovám. Európa sa musí pohnúť 

smerom k skutočnej bezpečnostnej a obrannej únii. Minulý týždeň sme ukázali, že to je možné 

a žiaduce, a predovšetkým aj nevyhnutné. 
 
 

A po štvrté, musíme bojovať proti dezinformačnej kampani Kremľa a ja apelujem na sociálne 

médiá a technologické konglomeráty, aby brali svoju zodpovednosť vážne a pochopili, že v 

prípade požiaru nemožno ostať neutrálny: buď sa prikloníte k požiaru, alebo sa pridáte k 

požiarnikom. 
 
 
Vážený pán predseda Michel, vážená pani predsedníčka Von der Leyen, vážený pán vysoký 
predstaviteľ Borrell, ďakujem Vám za zabezpečenie európskej jednoty a odhodlanie čeliť tejto 
hrozbe. 

 
 

Viem, že my všetci ako poslanci tohto parlamentu odovzdáme jednotné posolstvo Európy v 

našich volebných obvodoch. 
 
 

Vážený pán prezident Zelenskyj, ďakujem. Sme spolu teraz a budeme spolu aj v budúcnosti. 

Pretože držíme s Ukrajinou. 
 
 
Odovzdávam Vám slovo. 


