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Discurso da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, 
por ocasião do Conselho Europeu Extraordinário de 24 de fevereiro 
de 2022, às 20.00, em Bruxelas 
 
Senhor Presidente do Conselho Europeu,  
Senhora Presidente da Comissão Europeia,  
Senhoras e Senhores Presidentes e Primeiros-Ministros, 
Caros amigos, 
 
É difícil assistir ao que se passa na Ucrânia. Esperávamos um processo de 
desanuviamento das tensões e trabalhámos nesse sentido, mas o cenário que 
receávamos e contra o qual alertámos tornou-se esta manhã uma trágica 
realidade. O Presidente Putin desencadeou a guerra na Europa. 
 
É atroz. Não é possível simplesmente invadir cidades, regiões e capitais de 
nações independentes. Tais atos pertencem a um passado doloroso a que não 
devemos regressar.  
 
Os dirigentes políticos do Parlamento Europeu expressaram claramente a sua 
posição esta manhã e, na terça-feira, realizaremos uma sessão plenária 
extraordinária sobre a situação. Estamos unidos na nossa condenação e na 
nossa solidariedade.  
 
A invasão da Ucrânia pela Rússia faz parte do plano de desestabilização do 
Presidente Putin. É um caminho que colocará o Kremlin em confronto direto 
com a Europa e com a ordem mundial assente em regras. É um caminho que 
coloca o autoritarismo contra a democracia. É um caminho que não o podemos 
deixar percorrer sem oposição.  
 
A Ucrânia é um país que escolheu a democracia e a liberdade e que acreditava 
poder forjar o seu próprio destino. Ao olhar à volta desta mesa, vejo dirigentes 
de Estados-Membros cujos povos tiveram as mesmas aspirações. Não podemos 
abandonar a Ucrânia, para bem dos ucranianos e também para nosso bem. É 
nossa obrigação mostrar verdadeira solidariedade para com o povo ucraniano, 
que acordou hoje para o seu pior pesadelo.  
 
Temos também de mostrar solidariedade para com as pessoas em fuga e para 
com os Estados-Membros situados na vizinhança imediata da Ucrânia, que 
enfrentam agora desafios humanitários e de segurança. Sei que muitos de vós 
já adotaram medidas pró-ativas, e podem contar com o apoio do Parlamento 
Europeu. 
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A União Europeia demonstrou estar unida e determinada. Falámos a uma só voz 
quando era mais importante fazê-lo. Esta deve ser a mensagem que enviamos 
esta noite: agiremos em uníssono e temos a vontade política e a capacidade 
estratégica para enfrentar esta ameaça. Estamos com a Ucrânia. 
 
Reconhecemos a perspetiva europeia da Ucrânia. Já concluímos um acordo de 
associação e um acordo de comércio livre com a Ucrânia e mantemos uma 
cooperação muito estreita com este país em numerosos domínios, incluindo no 
domínio da segurança energética. É um diálogo que devemos manter com os 
nossos amigos ucranianos. 
 
A Europa defende um modo de vida assente na liberdade e na democracia. É 
esta a nossa força. 
 
Não podemos permitir que a nossa determinação seja abalada por uma Rússia 
agressiva, que defende valores muito diferentes dos nossos, que quer regressar 
às esferas de influência do passado, em vez de procurar fóruns de cooperação.  
 
Se nos sentirmos tentados a ceder, a dar um passo atrás, estaremos dentro em 
breve face a um novo ultimato.  E o que acontecerá então?  
 
Estamos hoje perante uma ameaça pela qual não somos responsáveis, que não 
provocámos nem procurámos. Face a esta agressão, demonstrámos que o que 
temos de fazer é também o que é sensato fazer.  
  

- É correto e sensato dar provas práticas de solidariedade para com a 
Ucrânia. Fizemo-lo concedendo uma ajuda de 1,2 mil milhões de euros e 
através das nossas declarações e ações. O povo ucraniano tem de saber 
que estamos ao seu lado.  
 

- É correto e sensato mostrar aos nossos cidadãos dos Estados bálticos e 
dos Estados vizinhos que os nossos valores são importantes e que 
estamos dispostos a arcar com as consequências de os defender, se 
necessário. Temos de reiterar esta posição, dado que os cidadãos da 
Moldávia, da Bielorrússia e da Geórgia têm os olhos postos em nós.  
 

- É correto e sensato suspender o projeto Nordstream 2, e talvez ir ainda 
mais longe. 

 
- E é correto e sensato adotar sanções em larga escala, severas e sem 

precedentes contra a Rússia. Precisamos de mais sanções, que vão ainda 
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mais longe, como a exclusão da Rússia do sistema SWIFT e sanções 
individuais que não poupem ninguém.  Precisamos ainda do mesmo 
empenho para criar uma verdadeira União Europeia da Segurança e da 
Defesa. 
 

Permitam-me que aborde sucintamente duas questões que não podemos 
ignorar.  
 
Todos sabemos que a ameaça vai além do imediato e que as consequências para 
a nossa segurança energética são reais. Não podemos ignorar que alguns 
Estados-Membros dependem totalmente do gás russo. Temos de diversificar as 
nossas soluções energéticas e investir fortemente na Europa e nas energias 
renováveis.  
 
Para além de recorrer à guerra convencional, o Kremlin semeia a dúvida, a 
instabilidade e o medo. Esta guerra também é travada em linha. Devido a uma 
campanha coordenada de desinformação, a narrativa apoiada por Putin está a 
alastrar.  Temos de fazer mais para parar a reescrita tóxica da história. 
Asseguro-vos que o Parlamento Europeu e os seus deputados estão 
empenhados em difundir a mensagem da Europa.  
 
Por último, gostaria de dizer que o Kremlin há muito que pensava que podia 
comprar o seu acesso à Europa. Chegou o momento de colmatar todas as 
lacunas, pôr termo ao perigoso fenómeno dos «passaportes dourados», que 
abrem a porta à concessão da cidadania europeia, e garantir que o dinheiro 
russo não se torne tão crucial como o gás russo.  
 
Só assim nos será possível conquistar a nossa autonomia estratégica.  
 
Obrigada.  
 


