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Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas Robertas Metsolas runa 
Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 2022. gada 24. februārī plkst. 20.00 
Briselē 
 
Godājamais Eiropadomes priekšsēdētāj,  
cienījamā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja,  
prezidenti un premjerministri, 
dārgie draugi! 
 
Uz notikumiem Ukrainā raudzīties ir sāpīgi. Lai gan mēs cerējām uz saspīlējuma 
mazināšanos un rīkojāmies, lai to panāktu, šorīt mūsu bailes un brīdinājumi 
traģiskā kārtā īstenojās. Prezidents Putins ir sācis karu Eiropā. 
 
Tas ir briesmīgi. Neatkarīgu valstu pilsētu, reģionu, galvaspilsētu sagrābšana ir 
nepieļaujama. Tā ir traģiskas pagātnes atbalss, un šī pagātne nedrīkst 
atkārtoties.  
 
Eiropas Parlamenta politisko līderu nostāja šorīt bija skaidra, un otrdien mēs šīs 
situācijas sakarā rīkosim ārkārtas plenārsēdi. Mēs iebrukumu vienoti nosodām 
un tikpat vienoti solidarizējamies ar Ukrainu.  
 
Krievijas iebrukums Ukrainā ir prezidenta Putina īstenotā destabilizācijas plāna 
daļa. Šis solis novedīs pie tiešas Kremļa konfrontācijas ar Eiropu un noteikumos 
balstīto pasaules kārtību. Šis solis nostāda autoritārismu pret demokrātiju. Mēs 
nedrīkstam ļaut viņam to netraucēti spert.  
 
Ukraina ir valsts, kas ir izvēlējusies demokrātiju un brīvību, un tā bija 
pārliecināta, ka varēs iet pati savu ceļu. Pie šā galda es redzu tieši tāpat 
domājošu dalībvalstu vadītājus. Mēs nevaram atstāt Ukrainu vienu. Gan 
Ukrainas, gan mūsu pašu dēļ. Mums jābūt patiesi solidāriem ar Ukrainas 
cilvēkiem, kuri šodien pamodās savā ļaunākajā murgā.  
 
Mums jābūt solidāriem arī ar cilvēkiem, kuri bēg no Ukrainas, un ar Ukrainas ES 
kaimiņvalstīm, kas saskaras ar drošības un humanitārajiem izaicinājumiem. Es 
zinu, ka daudzi no jums jau ir sākuši proaktīvus pasākumus. Jūs varat paļauties 
uz Eiropas Parlamenta atbalstu. 
 
Eiropas Savienība ir pierādījusi savu vienotību un apņēmību. Kad tas bija 
vissvarīgāk, mēs runājām vienā balsī. Mūsu šāvakara vēstījumam jābūt šādam: 
mēs rīkosimies vienoti, un mums ir politiskā griba un stratēģiskās spējas stāties 
pretī šiem draudiem. Mēs esam Ukrainas pusē. 
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Mēs atzīstam Ukrainas Eiropas perspektīvu. Mums jau ir asociācijas nolīgums un 
brīvās tirdzniecības nolīgums, kā arī ļoti cieša sadarbība ar Ukrainu daudzās 
jomās, arī enerģētiskajā drošībā. Šis darbs mums ar Ukrainas draugiem ir 
jāturpina. 
 
Eiropa iestājas par tādu dzīvesziņu, kuras kodols ir brīvība un demokrātija. Tas ir 
mūsu spēks. 
 
Nedrīkstam pieļaut, ka mūsu apņēmību vājina agresīva Krievija, kuras 
uztieptajām vērtībām nav nekā kopīga ar mūsējām, kura ilgojas pēc vecajām 
ietekmes sfērām, nevis jauniem sadarbības lokiem.  
 
Ja ļausimies kārdinājumam piekāpties, palikt malā — drīz attapsimies nākamā 
ultimāta priekšā.  Un ko tad?  
 
Šodien mums jāstājas pretī neprovocētam apdraudējumam, pie kā neesam 
vainojami un kam neesam cēlonis. Saskarsmē ar šo agresiju esam pierādījuši, ka 
rīkoties pareizi nozīmē to pašu, ko rīkoties saprātīgi.  
  

- Ir pareizi un saprātīgi izrādīt praktisku solidaritāti ar Ukrainu, kā esam 
darījuši, sniedzot palīdzību 1,2 miljardu eiro apmērā un pieņemot savus 
paziņojumus un pasākumus. Ukrainas tautai ir jāzina, ka mēs esam tās 
pusē.  
 

- Ir pareizi un saprātīgi apliecināt mūsu pilsoņiem Baltijas valstīs un 
kaimiņvalstīs, ka mūsu vērtības patiešām ir svarīgas, ka vajadzības 
gadījumā esam gatavi par tām maksāt. Mums tas vēlreiz jāapstiprina, 
apzinoties, ka mūsu rīcībai seko līdzi cilvēki Moldovā, Baltkrievijā un 
Gruzijā.  
 

- Ir pareizi un saprātīgi apturēt projektu Nordstream 2 — un varbūt spert 
vēl nopietnākus soļus. 

 
- Un tāpat pareizi un saprātīgi ir pret Krieviju noteikt plašas, vēl 

nepieredzētas, smagas sankcijas. Ir jāpieņem vēl jaunas sankcijas, un tām 
jābūt tālejošākām. Piemēram, Krievija jāizslēdz no SWIFT sistēmas, un ir 
jāpieņem individuālas sankcijas, nevienu iesaistīto personu neatzīstot par 
neaizskaramu.  Pēc tam mums ar tādu pašu apņēmību jāizveido īstena 
Eiropas drošības un aizsardzības savienība. 
 

Īsi ieskicēšu divas lietas, ko nedrīkstam ignorēt.  
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Mēs visi saprotam, ka šis apdraudējums nav tikai tas, ar ko saskaramies pašlaik, 
un ka ir jāizdara nopietni secinājumi par mūsu enerģētisko drošību. Nedrīkstam 
ignorēt to, ka ir dalībvalstis, kas ir pilnībā atkarīgas no Krievijas gāzes. Ir jādažādo 
mūsu enerģētiskie risinājumi un milzu apmēros jāinvestē Eiropā un atjaunīgajā 
enerģijā.  
 
Papildus konvencionālajai karadarbībai Kremlis vieš šaubas, nestabilitāti un 
bailes. Šis karš notiek arī tiešsaistē. Koordinētā dezinformācijas kampaņā tiek 
izplatīts Putina atbalstītais naratīvs.  Mums jādara vairāk, lai vērstos pret šo 
toksisko vēstures pārrakstīšanu. Varu jums droši teikt, ka Eiropas Parlaments un 
tā deputāti ir apņēmības pilni stiprināt Eiropas vēstījumu.  
 
Visbeidzot, vēlos teikt, ka Kremlim jau sen šķitis, ka Eiropā varēs ienākt par 
naudu. Ir pienācis laiks novērst visas nepilnības, pielikt punktu “zelta pasēm”, 
kas ļauj apšaubāmā ceļā iegūt Eiropas pilsonību, un rūpēties, lai Krievijas nauda 
nekļūtu tikpat bīstama kā Krievijas gāze.  
 
Galu galā tieši tā mēs panāksim stratēģisko autonomiju.  
 
Pateicos par uzmanību! 


