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Europos Parlamento pirmininkės Robertos Metsolos kalba 
neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime 2022 m. vasario 
24 d. 20.00 val. Briuselyje 
 
Gerbiamas Europos Vadovų Tarybos pirmininke, 
gerbiama Europos Komisijos pirmininke, 
gerbiami prezidentai ir ministrai pirmininkai, 
mieli draugai, 
 
Ukrainoje vykstančius įvykius stebime skaudančiomis širdimis – šiandien ryte 
mūsų viltys ir mūsų deeskalacijos pastangos buvo sužlugdytos, scenarijus, kurio 
bijojome ir dėl kurio bandėme perspėti, tragiškai realizavosi. Prezidentas 
V. Putinas pradėjo karą Europoje. 
 
Tai siaubinga. Nepriklausomų šalių miestai, regionai, sostinės nėra grobis, kurį 
galima lengva ranka pasiimti. Tokie veiksmai priklauso skausmingos praeities 
pasauliui. Pasauliui, kuris niekada neturi grįžti. 
 
Šį rytą Europos Parlamento politiniai lyderiai labai aiškiai išsakė savo poziciją ir 
antradienį rengsime neeilinę plenarinę sesiją padėčiai aptarti. Vieningai 
smerkiame ir solidarizuojamės. 
 
Rusijos invazija į Ukrainą yra prezidento V. Putino vykdomos destabilizavimo 
darbotvarkės dalis. Tai kelias, kuris atves Kremlių prie tiesioginės konfrontacijos 
su Europa ir su taisyklėmis grindžiama pasaulio tvarka. Tai autoritarizmas, kuris 
kelia galvą prieš demokratiją. Negalime leisti jam netrukdomai eiti šiuo keliu. 
 
Ukraina yra šalis, kuri pasirinko demokratiją ir laisvę – ji tikėjo, kad gali pati 
nusitiesti sau kelią. Prie šio stalo matau sėdinčius vadovus tų valstybių narių, 
kurių gyventojai irgi tuo tikėjo. Negalime palikti Ukrainos vienos. Tai mūsų 
pareiga Ukrainai ir sau patiems. Turime parodyti tikrą solidarumą su Ukrainos 
žmonėmis, kurie šiandien atsibudo baisiausiame savo gyvenimo košmare. 
 
Taip pat turime parodyti solidarumą su bėgančiais žmonėmis ir su artimiausioje 
Ukrainos kaimynystėje esančiomis ES šalimis, nes jos susidurs su saugumo ir 
humanitariniais iššūkiais. Žinau, kad daugelis iš jūsų jau ėmėsi aktyvių 
priemonių – galite būti tikri, kad Europos Parlamentas Jus parems. 
 
Europos Sąjunga įrodė esanti vieninga ir ryžtinga. Buvome vieningi, kai tai buvo 
labai svarbu. Šį vakarą iš čia turi nuaidėti tokia žinia: esame apsisprendę veikti 



 

2 

 

vieningai, turime politinės valios ir strateginių pajėgumų kovoti su šia grėsme. 
Remiame Ukrainą. 
 
Patvirtiname Ukrainos europinę perspektyvą. Jau esame sudarę asociacijos 
susitarimą ir laisvosios prekybos susitarimą, taip pat vykdome labai glaudų 
bendradarbiavimą su Ukraina daugelyje sričių, be kita ko, energetinio saugumo 
srityje. Turime tęsti šį dialogą su savo draugais ukrainiečiais. 
 
Europa įkūnija laisvą ir demokratišką gyvenimo būdą. Tai mūsų stiprybė. 
 
Negalime leisti, kad mūsų ryžtą susilpnintų agresyvi Rusija, kuri propaguoja nuo 
mūsų vertybių labai nutolusią vertybių sistemą. Kuri mąsto apie atgyvenusias 
įtakos sferas, o ne apie bendradarbiavimo ratą. 
 
Jei dvejosime ir linksime susitaikyti ir žengti žingsnį atgal, netrukus gausime dar 
vieną ultimatumą. Kas tada? 
 
Šiandien susiduriame su grėsme, kurios patys nesukėlėme, neišprovokavome, 
nepageidavome. Šios agresijos akivaizdoje gerai suprantame, kad teisingi bus tik 
apgalvoti žingsniai. 
 

– Teisinga ir išmintinga praktiškai rodyti solidarumą su Ukraina, kaip tai 
padarėme suteikdami 1,2 mlrd. EUR paramą ir suderindami savo 
pareiškimus su veiksmais. Ukrainos žmonės turi žinoti, kad juos 
palaikome. 
 

– Teisinga ir protinga parodyti mūsų piliečiams Baltijos šalyse ir kaimyninėse 
valstybėse, kad mūsų vertybės yra svarbios. Kad esame pasirengę 
prireikus už jas sumokėti. Turime dar kartą tai patvirtinti, žinodami, kad į 
mus žvelgia Moldovos, Baltarusijos ir Gruzijos žmonės. 
 

– Teisingas ir protingas žingsnis – sustabdyti projektą „Nordstream 2“ ir 
galbūt eiti dar toliau. 

 
– Teisinga ir protinga priimti plataus masto, precedento neturinčias griežtas 

sankcijas Rusijai. Reikia daugiau sankcijų ir jos turi būti dar griežtesnės, 
įskaitant Rusijos pašalinimą iš SWIFT sistemos, individualias sankcijas – 
neatmetant nė vieno pasiūlymo. Galiausiai, reikia taip pat ryžtingai 
įsipareigoti kurti tikrą Europos saugumo ir gynybos sąjungą. 
 

Norėčiau trumpai atkreipti dėmesį į du klausimus, kurių negalime nepaisyti. 
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Visi suprantame, kad grėsmė nėra laikina ir kad tai turi realų poveikį mūsų 
energetiniam saugumui. Negalime ignoruoti to fakto, kad kai kurios valstybės 
narės visiškai priklauso nuo Rusijos dujų. Turime įvairinti savo energetikos 
sprendimus ir labai daug investuoti į Europą ir į atsinaujinančiuosius energijos 
išteklius. 
 
Kremlius nepasitenkina įprastais karo ginklais, jis naudoja visą arsenalą, kad 
pasėtų abejones, nestabilumą ir baimę. Šis karas taip pat vykdomas internete. 
V. Putino doktrina čia skleidžiama vykdant koordinuotą dezinformacijos 
kampaniją. Turime dėti daugiau pastangų, kad būtų užkirstas kelias toksiškam 
istorijos perrašymui. Norėčiau jus patikinti, kad Europos Parlamentas ir jo nariai 
yra įsipareigoję skleisti Europos žinią. 
 
Galiausiai norėčiau pasakyti, kad Kremlius jau seniai galvojo, kad gali nusipirkti 
savo kelią į Europą. Atėjo laikas užkamšyti bet kokias spragas, sustabdyti 
pavojingą „auksinių pasų“ reiškinį, kai Europos pilietybė įgyjama užkulisiniais 
būdais, ir užtikrinti, kad Rusijos pinigai netaptų tokie būtini kaip Rusijos dujos. 
 
Būtent taip pasieksime savo strateginį savarankiškumą. 
 
Ačiū. 


