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Diskors tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola fl-
okkażjoni tal-Kunsill Ewropew Straordinarju tal-24 ta' Frar 2022, 
20:00, Brussell 
 
Sur President tal-Kunsill Ewropew,  
Sinjura President tal-Kummissjoni Ewropea,  
Sinjuri Presidenti u Prim Ministri, 
Ħbieb, 
 
Huwa diffiċli naraw quddiem wiċċna x-xeni li ġejjin mill-Ukrajna: filwaqt li 
ttamajna u stinkajna bil-għan li nippromwovu proċess biex intaffu t-tensjonijiet, 
il-biżgħat u t-twissijiet tagħna saru traġikament konkreti dalgħodu. Il-President 
Putin beda gwerra fl-Ewropa. 
 
Dan hu fatt ta' stmellija. Il-bliet, ir-reġjuni, il-kapitali ta' nazzjonijiet indipendenti 
ma humiex qegħdin hemm għal min irid imidd idejh fuqhom. Atti bħal dawn 
jagħmlu parti minn passat kiefer, li qatt ma għandna nerġgħu ngħaddu minnu.  
 
Il-mexxejja politiċi tal-Parlament Ewropew dan qaluh biċ-ċar dalgħodu u nhar it-
Tlieta se niltaqgħu f'sessjoni plenarja straordinarja biex neżaminaw is-
sitwazzjoni. Ninsabu magħqudin biex nagħtu l-kundanna u nuru s-solidarjetà 
tagħna.  
 
L-invażjoni Russa tal-Ukrajna hija parti mill-aġenda ta' destabbilizzazzjoni tal-
President Putin. Hija triq li se twassal lill-Kremlin f'konfront dirett mal-Ewropa u 
mal-ordni dinji bbażat fuq ir-regoli. Hija triq li biha l-awtoritariżmu jipprova jqum 
kontra d-demokrazija. Hija triq li ma nistgħux inħalluh jgħaddi minnha mingħajr 
ma nopponulu reżistenza.  
 
L-Ukrajna pajjiż li ħaddan id-demokrazija u l-libertà u li emmen li seta' jagħżel 
triqtu. Jien u nħares madwar il-mejda, nara l-mexxejja ta' Stati Membri li l-popli 
tagħhom ħaddnu l-istess twemmin. Ma nistgħux inħallu lill-Ukrajna waħedha. 
Ma nistgħux nagħmlu dan, la fl-interess tagħha u lanqas fl-interess tagħna. 
Jeħtiġilna nuru solidarjetà ġenwina mal-poplu tal-Ukrajna, li llum qam mill-aktar 
ħolma kerha li seta' ħolom.  
 
Jeħtiġilna wkoll nuru solidarjetà ma' dawk li qegħdin jaħarbu u mal-Istati 
Membri li huma ġirien immedjati tal-Ukrajna, billi dawn quddiemhom 
għandhom sfidi umanitarji u ta' sigurtà. Naf li bosta minnkom diġà adottaw 
miżuri proattivi u tistgħu sserrħu raskom mill-appoġġ tal-Parlament Ewropew. 
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L-Unjoni Ewropea wriet li hija magħquda u determinata. Tkellimna b'vuċi waħda 
f'mument meta kien mill-aktar importanti li nagħmlu dan. Dan hu l-messaġġ li 
jeħtiġilna nagħtu llejla: li se naġixxu flimkien, li għandna r-rieda politika u l-
kapaċità strateġika li nilqgħu għal din it-theddida. Li nieqfu mal-Ukrajna. 
 
Aħna nirrikonoxxu l-perspettiva Ewropea tal-Ukrajna. Diġà għandna ftehim ta' 
assoċjazzjoni u ftehim ta' kummerċ ħieles, kif ukoll kooperazzjoni mill-qrib ħafna 
mal-Ukrajna f'bosta setturi, fosthom is-sigurtà tal-enerġija. Dan hu djalogu li 
jeħtiġilna nżommu ħaj mal-ħbieb tagħna tal-Ukrajna. 
 
L-Ewropa ssostni stil ta' ħajja li jħaddan il-libertà u d-demokrazija. Din hi l-forza 
tagħna. 
 
Ma għandniex inħallu li d-determinazzjoni tagħna tbatti minħabba Russja 
aggressiva li tippromwovi sistema ta' valuri ferm differenti minn tagħna, u li 
għadha taħseb aktar f'termini ta' sferi ta' influwenza milli f'termini ta' ċrieki ta' 
kooperazzjoni.  
 
Jekk ikollna t-tentazzjoni li nħalluhielha għaddejja, li nżommu pass lura, f'qasir 
żmien ikollna quddiemna ultimatum ieħor.  U mbagħad x'jiġri?  
 
Illum quddiemna għandna theddida li ma ħloqnihiex aħna, li ma pprovokajnihiex 
aħna, li ma stedinnihiex aħna. Quddiem din l-aggressjoni tajna prova li dak li 
huwa sewwa li nagħmlu huwa wkoll għaqli li nagħmluh.  
  

- Huwa sewwa u għaqli li nuru solidarjetà prattika mal-Ukrajna, kif għamilna 
bl-assistenza ta' EUR 1.2 biljun u kif għamilna bid-dikjarazzjonijiet u l-
azzjonijiet tagħna. Il-poplu tal-Ukrajna jeħtieġlu jkun jaf li aħna miegħu.  
 

- Huwa sewwa u għaqli li nuru liċ-ċittadini tagħna fl-Istati Baltiċi u fil-pajjiżi 
ġirien li l-valuri tagħna huma importanti, u li lesti nħallsu prezz għalihom, 
jekk ikun hemm bżonn. Jeħtiġilna ntennu dan il-punt u nżommu f'moħħna 
li l-poplu tal-Moldova, tal-Belarussja u tal-Georgia għandu għajnejh fuqna.  
 

- Huwa sewwa u għaqli li l-proġett Nord Stream 2 ġie sospiż, u li forsi jsir 
aktar minn hekk ukoll. 

 
- U huwa sewwa u għaqli li nadottaw sanzjonijiet massivi, severi u bla 

preċedent fil-konfront tar-Russja. Hemm bżonn aktar sanzjonijiet u dawn 
iridu jkunu ta' portata akbar, inklużi l-esklużjoni tar-Russja mis-sistema 
SWIFT u sanzjonijiet immirati lejn persuni individwali li ma jeskludu lil 
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ħadd.  Imbagħad għandna bżonn l-istess impenn biex niżviluppaw Unjoni 
Ewropea tas-sigurtà u tad-difiża ta' vera. 
 

Ippermettuli nqajjem żewġ punti li ma nistgħux ninjoraw.  
 
Ilkoll kemm aħna nifhmu li t-theddida tmur lil hinn mill-mument ta' issa u li 
hemm implikazzjonijiet reali għas-sigurtà tal-enerġija tagħna. Ma nistgħux 
ninjoraw il-fatt li għandna Stati Membri li jiddependu totalment mill-gass Russu. 
Għandna bżonn niddiversifikaw is-soluzzjonijiet tal-enerġija tagħna u ninvestu 
b'mod massiv fl-Ewropa u fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.  
 
Barra mill-gwerra konvenzjonali, il-Kremlin qed jiżra' dubji, instabbiltà u biża'. 
Din il-gwerra qed tiġi miġġielda anki online. In-narrattiva sostnuta minn Putin – 
kampanja ta' diżinformazzjoni kkoordinata – qiegħda tinfirex.  Jeħtieġ nagħmlu 
aktar biex nopponu lil dawk li, b'mod tossiku, qegħdin jiktbu l-istorja mill-ġdid. 
Nixtieq nassigurakom li l-Parlament Ewropew u l-Membri tiegħu huma impenjati 
li jxerrdu l-messaġġ tal-Ewropa.  
 
Finalment, ippermettuli ngħid li l-Kremlin ilu mingħalih li jista' jasal fl-Ewropa bil-
flus. Wasal iż-żmien li nagħlqu kull lakuna, intemmu l-fenomenu perikoluż tal-
"passaporti tad-deheb" li qed joffru triq alternattiva għall-akkwist taċ-
ċittadinanza Ewropea u niżguraw li l-flus Russi ma jsirux kruċjali daqs il-gass 
Russu.  
 
Fl-aħħar mill-aħħar, dan hu l-mod kif niksbu l-awtonomija strateġika tagħna.  
 
Grazzi.  
 


