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Przemówienie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty 
Metsoli na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej 24 lutego 
2022 r. o godz. 20:00 w Brukseli 
 
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Europejskiej!  
Szanowna Pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej!  
Szanowni prezydenci, szanowni premierzy! 
Drodzy przyjaciele! 
 
Z ciężkim sercem obserwujemy wydarzenia w Ukrainie – mimo naszych nadziei i 
starań podejmowanych w celu deeskalacji, dziś rano nasze obawy i ostrzeżenia 
stały się tragiczną rzeczywistością. Prezydent Putin rozpoczął wojnę w Europie. 
 
To oburzające. Nie można tak po prostu zajmować miast, regionów czy stolic 
niezależnych narodów. To relikty bolesnej przeszłości, która nie może się 
powtórzyć.  
 
Przywódcy polityczni Parlamentu Europejskiego uzgodnili dziś rano, że we 
wtorek odbędzie się nadzwyczajna sesja plenarna poświęcona tej sytuacji. 
Łączymy się w wyrazach potępienia i solidarności.  
 
Rosyjska inwazja na Ukrainę jest częścią planu destabilizacyjnego prezydenta 
Putina. To droga, która doprowadzi Kreml do bezpośredniej konfrontacji z 
Europą i opartym na zasadach porządkiem światowym. To droga, która stawia 
autorytaryzm przeciwko demokracji. To droga, na której musimy stawić mu 
opór.  
 
Ukraina to kraj, który zdecydował się na demokrację i wolność, który wierzył, że 
może pójść własną drogą. Widzę wokół siebie przywódców państw 
członkowskich, których społeczeństwa podzielały tę wiarę. Nie możemy 
zostawić Ukrainy samej, dla jej i dla naszego dobra. Musimy wykazać się 
prawdziwą solidarnością z narodem ukraińskim, który dziś obudził się w środku 
najgorszego koszmaru.  
 
Musimy również okazać solidarność z ludźmi uciekającymi z Ukrainy i z jej 
bezpośrednimi sąsiadami, którzy stoją w obliczu wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem i pomocą humanitarną. Wiem, że wielu z obecnych tu 
przywódców już wprowadziło proaktywne środki. Możecie liczyć na wsparcie 
Parlamentu Europejskiego. 
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Unia Europejska okazała się zjednoczona i zdecydowana. Mówiliśmy jednym 
głosem, gdy było to najbardziej istotne. Chcemy przekazać dziś wieczorem 
następujące przesłanie: będziemy działać jednomyślnie, mamy wolę polityczną i 
strategiczną zdolność do stawienia czoła temu zagrożeniu. Stoimy przy boku 
Ukrainy. 
 
Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Mamy już układ o stowarzyszeniu i 
umowę o wolnym handlu, a także ściśle współpracujemy z Ukrainą w wielu 
dziedzinach, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Musimy nadal 
prowadzić ten dialog z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. 
 
Europa opowiada się za sposobem życia, którego podstawą jest wolność i 
demokracja. To nasza siła. 
 
Nie możemy pozwolić, by naszą determinację osłabiła agresywna Rosja, która 
reprezentuje wartości tak różne od naszych. Rosja, która chce powrócić do 
dawnych stref wpływów zamiast iść naprzód i rozszerzać kręgi współpracy.  
 
Jeśli ulegniemy pokusie zaakceptowania tej sytuacji, zrobienia kroku wstecz, 
wkrótce staniemy przed kolejnym ultimatum.  Co wtedy?  
 
Dziś stoimy w obliczu zagrożenia, którego nie wywołaliśmy, nie 
sprowokowaliśmy, ani do którego nie zachęcaliśmy. W obliczu tej agresji 
udowodniliśmy, że słuszne działanie to również działanie rozsądne.  
  

- Słuszne i rozsądne jest okazanie praktycznej solidarności z Ukrainą. 
Uczyniliśmy to, przyznając 1,2 mld EUR pomocy finansowej, wydając 
stosowne oświadczenia i podejmując odpowiednie działania. Mieszkańcy 
Ukrainy muszą wiedzieć, że ich wspieramy.  
 

- Słuszne i rozsądne jest pokazanie naszym obywatelom w państwach 
bałtyckich i sąsiadujących, że nasze wartości mają znaczenie. Jeżeli będzie 
trzeba, jesteśmy gotowi zapłacić za nie swoją cenę. Musimy to 
potwierdzić, ponieważ wiemy, że oczy mieszkańców Mołdawii, Białorusi i 
Gruzji są zwrócone na nas.  
 

- Słuszne i rozsądne jest wstrzymanie projektu Nord Stream 2 – być może 
nawet pójście krok dalej. 

 
- Słuszne i rozsądne jest przyjęcie masowych, bezprecedensowych i 

surowych sankcji wobec Rosji. Musimy nałożyć kolejne, jeszcze 
poważniejsze sankcje, obejmujące wykluczenie Rosji z systemu SWIFT, a 
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także sankcje indywidualne bez żadnych wyjątków.  Potrzebujemy też 
takiego samego zaangażowania, aby stworzyć prawdziwą europejską unię 
bezpieczeństwa i obrony. 
 

Chciałabym poruszyć dwie kwestie, których nie można pominąć.  
 
Wszyscy mamy świadomość, że to zagrożenie wywołuje nie tylko bezpośrednie 
skutki, ale ma realne konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa 
energetycznego. Nie możemy zapominać, że niektóre państwa członkowskie są 
całkowicie zależne od rosyjskiego gazu. Musimy zdywersyfikować nasze 
rozwiązania energetyczne oraz dokonać ogromnych inwestycji w Europie i w 
odnawialne źródła energii.  
 
Kreml nie tylko stosuje konwencjonalne metody wojenne, ale także sieje 
wątpliwości, niestabilność i strach. Ta wojna toczy się również w internecie. W 
ramach skoordynowanej kampanii dezinformacyjnej rozpowszechniana jest 
narracja wspierana przez Putina.  Musimy zrobić więcej, aby przeciwdziałać 
toksycznemu pisaniu historii na nowo. Pragnę zapewnić, że Parlament 
Europejski i jego posłowie są zdeterminowani, by promować przesłanie Europy.  
 
Na koniec chciałabym dodać, że Kreml od dawna uważał, że może sobie kupić 
przepustkę do Europy. Nadszedł czas, aby zlikwidować wszelkie luki, położyć 
kres niebezpiecznemu zjawisku rozdawania złotych paszportów, które dają 
możliwość uzyskania unijnego obywatelstwa, i zadbać o to, by rosyjskie 
pieniądze nie stały się tak istotne jak rosyjski gaz.  
 
Tylko w ten sposób możemy osiągnąć naszą strategiczną autonomię.  
 
Dziękuję za uwagę.  
 


