Шановні колеги,
сьогодні разом з нами Голова Верховної Ради і мій найдорожчий друг Руслан
Стефанчук.
Руслане, я знаю, як важко було залишати Україну у цю годину, і знаю, як важливо для
нас те, що Ви сьогодні тут з нами.
Зустріч з вами тут, у Страсбурзі, через два місяці після нашої зустрічі в Києві
підтверджує міцний і унікальний зв’язок між Європейським парламентом і Верховною
Радою.
Ваша боротьба за свободу, за демократію, за цінності, які пов’язують нас, європейців,
— це й наша боротьба. Те, що довелося пережити Україні, було немислимо ще кілька
місяців тому, але ваші люди надихнули весь світ. Наступні покоління будуть говорити
про вашу мужність, вашу рішучість і непокору в ім’я свободи.
Європа разом з Україною, а Європарламент — з Верховною Радою. Європейці відкрили
свої кордони, свої домівки та серця для шести мільйонів українців, вимушених покинути
батьківщину. Ми надали військову, фінансову, політичну та гуманітарну підтримку. І
будемо й надалі це робити.
Ми не можемо збавляти темп. Ми не можемо розслаблятися. Ми не можемо
відвернутися і допустити втому від війни.
Шановний Руслане, коли ми говоримо, що Європейський парламент з вами, це послання,
що накладає на нас величезну відповідальність. Ми хочемо запевнити вас, що й надалі
надаватимемо вам будь-яку підтримку, необхідну для подолання наслідків російського
вторгнення.
І ми будемо намагатися сприяти встановленню миру. Справжнього миру. У Європі ми з
великим болем розуміємо, що мир без свободи, мир без справедливості — це зовсім не
мир.
Європейський парламент також продовжуватиме активно підтримувати вас після того,
як ви подасте заявку на отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Ми знаємо,
наскільки важливо надіслати чіткий сигнал, що місце України — в нашій європейській
родині. Сказати всім, що Україна — це Європа.
Нам також потрібно розпочати належну дискусію про відновлення та відбудову України.
Як я зазначила у Києві, ми допоможемо відбудувати кожне місто і кожне містечко — від
Маріуполя до Ірпіня, від Херсона до Харкова. І ми притягнемо до відповідальності
воєнних злочинців.
Дякую Вам, шановний Руслане, за зусилля Верховної Ради та Вашу особисту
прихильність підтримувати бачення європейського майбутнього Вашої країни всупереч
усьому.
Шановний Голово, шановний Руслане, вам слово. Слава Україні.

