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Projev předsedkyně Evropského parlamentu Roberty Metsolové pro 
mimořádné zasedání Evropské rady konané dne 24. února 2022 ve 
20:00 v Bruselu 
 
Vážený pane předsedo Evropské rady,  
Vážená paní předsedkyně Evropské komise,  
Vážené paní prezidentky a předsedkyně vlád, vážení páni prezidenti 
a předsedové vlád, 
Milí přátelé, 
 
tomu, co se děje na Ukrajině, je těžké přihlížet – zatímco jsme doufali 
v deeskalaci a všemožně o ni usilovali, naše obavy a varování se dnes ráno 
tragicky naplnily. Prezident Putin rozpoutal válku v Evropě – šokující akt. 
 
Obce, regiony a hlavní města nezávislých národů nelze svévolně obsadit. To patří 
do bolestivé minulosti, která se již nikdy nesmí opakovat.  
 
Političtí představitelé Evropského parlamentu se dnes dopoledne k situaci na 
Ukrajině jednoznačně vyjádřili a v úterý uspořádáme k tomuto tématu 
mimořádné plenární zasedání. Jednomyslně tuto agresi odsuzujeme 
a vyjadřujeme solidaritu.  
 
Ruská invaze na Ukrajinu je součástí plánu prezidenta Putina na destabilizaci. 
Tato cesta přivede Kreml do přímé konfrontace s Evropou a světovým řádem 
založeným na pravidlech. Tato cesta staví autoritářství proti demokracii. 
Nesmíme mu dovolit, aby se touto cestou vydal.  
 
Ukrajina je země, která se rozhodla pro demokracii a svobodu a která věřila, že 
bude moci utvářet vlastní budoucnost. Rozhlédnu-li se okolo jednacího stolu, 
vidím lídry členských států, jejichž obyvatelé věřili v totéž. Nemůžeme nechat 
Ukrajinu osamocenou. Kvůli ní, i kvůli sobě. Musíme projevit skutečnou 
solidaritu s ukrajinským lidem, který se dnes probudil do nejhorší noční můry.  
 
Musíme být také solidární s těmi, kdo z Ukrajiny prchají, a s nejbližšími sousedy 
Ukrajiny v EU, kteří čelí bezpečnostním a humanitárním výzvám. Vím, že mnoho 
z Vás již zahájilo aktivní kroky – můžete se spolehnout, že Vás Evropský 
parlament podpoří. 
 
Evropská unie prokazuje svou jednotu a rozhodnost. Když na tom nejvíce 
záleželo, hovořili jsme jedním hlasem. I dnes večer musí zřetelně zaznít, že 
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budeme postupovat jednotně, že máme politickou vůli a strategické schopnosti 
této hrozbě čelit. Že stojíme za Ukrajinou. 
 
Uznáváme evropskou perspektivu Ukrajiny. S Ukrajinou jsme již uzavřeli dohodu 
o přidružení a dohodu o volném obchodu a navázali velmi úzkou spolupráci 
v řadě oblastí, včetně energetické bezpečnosti. V tomto rozhovoru s našimi 
ukrajinskými přáteli musíme pokračovat. 
 
Evropa hájí způsob života, jehož podstatou je svoboda a demokracie. V tom tkví 
naše síla. 
 
Nesmíme dovolit, aby bylo naše odhodlání oslabováno agresivním Ruskem, 
které prosazuje zcela jiné hodnoty než my. Které hledí směrem ke své minulé 
sféře vlivu, nikoli směrem k budoucím fórům spolupráce.  
 
Pokud zůstaneme nečinně stát či uděláme krok zpět, budeme brzy čelit dalšímu 
ultimátu. A co pak?  
 
V této chvíli čelíme hrozbě, kterou jsme nezavinili, kterou jsme nevyprovokovali, 
ke které jsme nedali žádnou záminku. Tváří v tvář této agresi se ukazuje, že 
kroky, které považujeme za správné, jsou také rozumné.  
 

- Je správné a rozumné projevit praktickou solidaritu s Ukrajinou, což jsme 
učinili poskytnutím pomoci ve výši 1,2 miliardy EUR a také 
prostřednictvím svých prohlášení a opatření. Lidé na Ukrajině musí vědět, 
že stojíme na jejich straně.  
 

- Je správné a rozumné ukázat našim občanům v Pobaltí a sousedních 
státech, že na našich hodnotách záleží. Že v případě nutnosti jsme 
připraveni za ně platit. Musíme to znovu potvrdit s vědomím toho, že se 
na nás upírají zraky lidí v Moldavsku, Bělorusku a Gruzii.  
 

- Je správné a rozumné, že jsme zastavili projekt Nordstream 2 – a možná 
bychom měli zajít ještě dále. 

 
- A je správné a rozumné uvalit na Rusko rozsáhlé, bezprecedentní a přísné 

sankce. Potřebujeme tvrdší opatření, včetně vyloučení Ruska ze systému 
SWIFT, individuální sankce, které se nevyhýbají nikomu. Poté budeme 
potřebovat stejné odhodlání k vybudování skutečné evropské 
bezpečnostní a obranné unie. 
 

Ráda bych se stručně zmínila o dvou otázkách, které nelze opomenout.  
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Všichni chápeme, že tato hrozba není jen krátkodobá a že má reálné důsledky 
pro naši energetickou bezpečnost. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že některé 
členské státy jsou zcela závislé na ruském plynu. Musíme diverzifikovat naše 
energetická řešení a masivně investovat v Evropě a do obnovitelných zdrojů.  
 
Kromě vedení konvenční války Kreml také zasévá pochybnosti, nestabilitu 
a strach. Tato válka je vedena i na internetu. V rámci koordinované 
dezinformační kampaně se šíří názory prosazované Putinem. Musíme více 
bojovat proti tomuto toxickému přepisování dějin. Ráda bych Vás ujistila, že 
Evropský parlament a jeho poslanci jsou odhodláni dále prosazovat evropské 
hodnoty.  
 
Na závěr bych ráda řekla, že Kreml si dlouho myslel, že se může do Evropy dostat 
prostřednictvím peněz. Je načase odstranit veškeré mezery, zastavit 
nebezpečnou praxi „zlatých pasů“, které otvírají zadní vrátka k evropskému 
občanství, a zajistit, aby se ruské peníze nestaly tak kriticky důležitými jako ruský 
plyn.  
 
To je nakonec způsob, jak dosáhnout strategické nezávislosti.  
 
Děkuji Vám. 
 


