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Реч на председателя на Европейския парламент г-жа Роберта 
Мецола на извънредното заседание на Европейския съвет на 24 
февруари 2022 г., 20.00 ч., в Брюксел 
 
Уважаеми г-н Председател на Европейския съвет,  
уважаема г-жо Председател на Европейската комисия,  
уважаеми г-да президенти и министър-председатели, 
скъпи приятели, 
 
Случващото се понастоящем в Украйна е трудно за проумяване. Надеждите 
и усилията ни за намаляване на напрежението се оказаха напразни – тази 
сутрин, за съжаление, опасенията и предупрежденията ни се сбъднаха. 
Президентът Путин разпали война в Европа. 
 
Това е възмутително. Недопустимо е просто така да се превземат градове, 
региони, столици на независими държави. Подобни действия са зловещо 
ехо от болезненото ни минало, което не бива никога да се повтаря.  
 
Тази сутрин политическите лидери на Европейския парламент изразиха 
ясно своите позиции, а във вторник ще проведем извънредно пленарно 
заседание, посветено на положението. Единодушно осъждаме тези 
действия и изразяваме солидарността си.  
 
Руското нашествие в Украйна е част от програмата на президента Путин за 
нарушаване на стабилността. Това поведение ще доведе до пряка 
конфронтация на Кремъл с Европа и основания на правила световен ред. 
Този път води до сблъсък между авторитаризъм и демокрация. Не можем 
да позволим на Кремъл да поеме безпрепятствено по него.  
 
Украйна избра демокрацията и свободата и вярваше, че може да следва 
своя собствен път. Тази увереност направляваше и народите, чиито 
ръководители са събрани днес на тази маса. Не можем да оставим Украйна 
без подкрепа. Заради Украйна и заради самите нас. Ние трябва да проявим 
истинска солидарност с народа на Украйна, който днес преживява най-
страшния си кошмар.  
 
Трябва също така да проявим солидарност с хората, които бягат, и с 
държавите – членки на ЕС, които са в непосредствено съседство на Украйна, 
тъй като те са изправени пред предизвикателства, свързани със сигурността 
и с хуманитарни въпроси. Знам, че много от вас вече са предприели 
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проактивни мерки – за подкрепа можете да разчитате на Европейския 
парламент. 
 
Европейският съюз доказа сплотеността и решителността си. В най-важните 
моменти проявихме единомислие. Това трябва да бъде посланието, което 
ще изпратим от тук тази вечер: че ще действаме единодушно, че имаме 
политическата воля и стратегическите възможности да се справим с тази 
заплаха. Че подкрепяме Украйна. 
 
За нас Украйна има европейска перспектива. Вече сме сключили с нея 
споразумение за асоцииране и споразумение за свободна търговия, а също 
така си сътрудничим тясно в много области, включително в областта на 
енергийната сигурност. Това сътрудничество с украинските ни приятели 
трябва да продължи. 
 
Европа отстоява начин на живот, основаващ се на свобода и демокрация. В 
това е нашата сила. 
 
Не бива да позволим непоколебимостта ни да бъде отслабена от агресивна 
Русия, която се ръководи от ценности, много различни от нашите. Русия, 
която се опитва да върне сферите на влияние от миналото, вместо да върви 
напред към нови форми на сътрудничество.  
 
Ако бъдем изкушени да се приспособим, да направим крачка назад, скоро 
ще ни бъде поставен нов ултиматум.  И какво ще последва?  
 
Днес се сблъскваме със заплаха, която не сме нито предизвикали, нито 
провокирали или желали. Изправени пред тази агресия доказахме, че 
правилната реакция е и разумната реакция.  
  

- Правилно и разумно е да проявим практическа солидарност с 
Украйна, както направихме с помощта в размер на 1,2 милиарда евро 
и със своите изявления и действия. Хората в Украйна трябва да знаят, 
че стоим зад тях.  
 

- Правилно и разумно е да покажем на нашите граждани в балтийските 
и съседните държави, че не изменяме на своите ценности. Че ако е 
необходимо, сме готови да заплатим тяхната цена. Всичко това 
трябва да потвърдим отново, тъй като очите на хората в Молдова, 
Беларус и Грузия са вперени в нас.  
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- Правилно и разумно е проектът „Северен поток 2“ да бъде спрян, а 
може би трябва да се отиде и по-далеч. 

 
- И също така е правилно и разумно да се приемат мащабни, 

безпрецедентни и строги санкции срещу Русия. Необходими са обаче 
по-обширни мерки, включително изключването на Русия от 
системата SWIFT, както и налагането на санкции срещу отделни лица, 
без да се правят изключения.  Със същата решителност трябва да 
работим и за изграждане на истински Европейски съюз за сигурност 
и отбрана. 
 

Позволете ми да повдигна накратко два въпроса, които не бива да 
пренебрегваме.  
 
Всички разбираме, че заплахата надхвърля непосредствените събития и ще 
доведе до реални последици за нашата енергийна сигурност. Не можем да 
пренебрегнем факта, че някои от държавите членки разчитат изцяло на 
руския газ. Необходимо е да разнообразим енергийните си решения и да 
увеличим значително инвестициите си в Европа и във възобновяеми 
енергийни източници.  
 
Подклаждането на съмнения, нестабилност и страх съпътстват 
конвенционалния военен апарат на Кремъл. Тази война се води и онлайн. 
Пропагандата на Путин се разширява чрез координирана кампания за 
дезинформация.  Трябва да полагаме повече усилия, за да 
противодействаме на токсичното изопачаване на историята. Позволете ми 
да Ви уверя, че Европейският парламент и неговите членове са решени да 
разпространяват посланието на Европа.  
 
Накрая, позволете ми да кажа, че Кремъл дълго време мислеше, че може 
да купи пътя си към Европа с пари. Време е да се елиминират всички 
възможности за заобикаляне на законите, да се сложи край на опасното 
явление „златни паспорти“, които проправят пътя към европейско 
гражданство, и да се гарантира, че няма да станем подвластни на руските 
пари така, както сме зависими от руския газ.  
 
Само по този начин можем да постигнем стратегическа автономност.  
 
Благодаря Ви.  
 


