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Toespraak van de voorzitter van het Europees Parlement Roberta 
Metsola voor de buitengewone Europese Raad van 24 februari 2022 
om 20.00 uur in Brussel 
 
Geachte voorzitter van de Europese Raad, 
Geachte voorzitter van de Europese Commissie, 
Geachte presidenten en premiers, 
Beste vrienden, 
 
Wat zich momenteel voor onze ogen afspeelt in Oekraïne is pijnlijk om te zien: 
nadat we onze hoop en onze inspanningen hadden gevestigd op een proces van 
de-escalatie, zagen we vanochtend onze vrees en waarschuwingen op tragische 
wijze werkelijkheid worden. President Poetin heeft in Europa een oorlog 
ontketend. 
 
Dit is een schande. Steden, regio’s, hoofdsteden van onafhankelijke naties liggen 
niet zomaar voor het grijpen. Dit soort zaken behoren tot de wereld van het 
pijnlijke verleden. Dit mag nooit meer gebeuren. 
 
De politieke leiders van het Europees Parlement hebben vanochtend een 
duidelijk standpunt ingenomen, en op dinsdag zullen we een buitengewone 
plenaire vergadering houden om de situatie te bespreken. We zijn verenigd in 
onze veroordeling en onze solidariteit. 
 
De Russische invasie in Oekraïne maakt deel uit van president Poetins 
destabilisatie-agenda. Dit pad voert het Kremlin naar een directe confrontatie 
met Europa en de op regels gebaseerde wereldorde. Dit pad zet autoritarisme 
en democratie tegen elkaar op. Dit pad kan hij niet zomaar bewandelen zonder 
dat wij een vuist maken. 
 
Oekraïne is een land dat een duidelijke keuze heeft gemaakt voor democratie 
en vrijheid, een land dat geloofde dat het zijn eigen weg kon banen. Als ik de 
tafel rondkijk, zie ik de leiders van lidstaten waarvan de bevolking hetzelfde 
geloofde. We mogen Oekraïne niet aan zijn lot overlaten. In het belang van 
Oekraïne en in ons eigen belang. We moeten echte solidariteit tonen met de 
mensen in Oekraïne, die vanochtend bij het opstaan in hun ergste nachtmerrie 
zijn beland. 
 
We moeten ook solidair zijn met mensen die op de vlucht zijn en met de 
onmiddellijke buurlanden van Oekraïne in de EU, die nu te maken krijgen met 
uitdagingen op het gebied van veiligheid en op humanitair vlak. Ik weet dat velen 
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onder u reeds proactieve maatregelen hebben genomen. Weet dat u op de 
steun van het Europees Parlement kunt rekenen. 
 
De Europese Unie heeft zich verenigd en vastberaden getoond. We hebben met 
één stem gesproken op een moment dat dit er echt toe deed. Dat moet de 
boodschap zijn die we hier vanavond de wereld insturen: dat we eensgezind 
zullen optreden, dat we de politieke wil en het strategisch vermogen hebben om 
deze dreiging het hoofd te bieden. Dat we achter Oekraïne staan. 
 
Wij erkennen het Europese toekomstperspectief van Oekraïne. Wij hebben al 
een associatieovereenkomst en een vrijhandelsverdrag gesloten, en op veel 
gebieden werken wij nauw samen met Oekraïne, onder meer op het gebied van 
energiezekerheid. Dit gesprek moeten we blijven voeren met onze Oekraïense 
vrienden. 
 
Europa staat voor een manier van leven die vrijheid en democratie omarmt. Dat 
is onze kracht. 
 
We mogen niet toestaan dat onze vastberadenheid wordt aangetast door een 
agressief Rusland dat waarden naar voren schuift die erg verschillen van de 
onze. Een Rusland dat teruggrijpt naar de oude formule van invloedssferen in 
plaats van te streven naar clusters van samenwerking. 
 
Als we in de verleiding komen dit te laten passeren, een stap achteruit te doen, 
dan zal er binnen de kortste keren een nieuw ultimatum komen. En wat dan? 
 
Vandaag hebben we te maken met een dreiging die niet door ons is veroorzaakt, 
die wij niet hebben uitgelokt, waar wij niet om hebben gevraagd. Als antwoord 
op deze agressie hebben wij laten zien dat de enige juiste handelwijze ook de 
enige verstandige is. 
 

- Het is juist en verstandig om Oekraïne praktische solidariteit te betonen, 
zoals we hebben gedaan met onze bijstand ter waarde van 
1,2 miljard EUR, en zoals we hebben gedaan met onze verklaringen en 
onze acties. De Oekraïense bevolking moet weten dat wij aan hun kant 
staan. 
 

- Het is juist en verstandig om onze burgers in de Baltische staten en de 
buurlanden te laten zien dat onze waarden iets betekenen. Dat we bereid 
zijn om een prijs voor hen te betalen als het erop aankomt. We moeten 
dit opnieuw bevestigen, in het volle besef dat de ogen van de mensen in 
Moldavië, Belarus en Georgië op ons gericht zijn. 
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- Het is juist en verstandig dat we het Nordstream 2-project hebben 

stilgelegd, en misschien moeten we nog verder gaan. 
 

- En het is juist en verstandig dat we omvangrijke, ongekende, strenge 
sancties tegen Rusland hebben vastgesteld. We hebben er meer nodig en 
ze moeten nog verder gaan, zoals de uitsluiting van Rusland van het Swift-
systeem, individuele sancties waarbij geen enkele persoon 
onbespreekbaar is. Vervolgens moeten we dezelfde inzet aan de dag 
leggen om een echte Europese veiligheids- en defensie-unie tot stand te 
brengen. 
 

Graag wil ik kort ingaan op twee kwesties die we niet mogen negeren. 
 
We zijn ons er allemaal van bewust dat de dreiging meer inhoudt dan de 
onmiddellijke effecten die we nu zien, en dat er reële consequenties zijn voor 
onze energiezekerheid. We mogen niet negeren dat er lidstaten zijn die volledig 
afhankelijk zijn van Russisch gas. We moeten onze energieoplossingen 
diversifiëren en massaal investeren in Europa en hernieuwbare energiebronnen. 
 
Door twijfel, instabiliteit en angst te zaaien, gooien we koren op de molen van 
het Kremlin en zijn conventionele oorlogsapparaat. Deze oorlog wordt ook 
online gevoerd. Het discours dat door Poetin wordt gesteund – een 
gecoördineerde desinformatiecampagne – is zich aan het verspreiden. We 
moeten meer doen om de toxische praktijk om de geschiedenis te herschrijven 
tegen te gaan. Ik verzeker u dat het Europees Parlement en zijn leden 
vastbesloten zijn om de boodschap van Europa actief uit te dragen. 
 
Tot slot wil ik u nog meegeven dat het Kremlin lang gedacht heeft dat het met 
geld voet aan de grond kon krijgen in Europa. Het is tijd om alle mazen te 
dichten, een einde te maken aan de gevaarlijke praktijk van gouden paspoorten 
die via een achterdeurtje toegang geven tot Europees burgerschap, en ervoor te 
zorgen dat Russisch geld niet even cruciaal wordt als Russisch gas. 
 
Uiteindelijk is dat de manier om onze strategische autonomie te bereiken. 
 
Dank u. 
 


