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Discursul Președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, 
adresat Consiliului European extraordinar din 24 februarie 2022, ora 
20.00, Bruxelles 
 
Stimate președinte al Consiliului European,  
Stimată președintă a Comisiei Europene,  
Stimați președinți și prim-miniștri, 
Dragi prieteni, 
 
Scenele din Ucraina sunt greu de privit: deși am sperat și am depus eforturi 
pentru a promova un proces de dezescaladare, temerile și avertismentele 
noastre s-au adeverit, în mod tragic, în această dimineață. Președintele Putin a 
declanșat războiul în Europa. 
 
Este strigător la cer. Orașele, regiunile, capitalele unor națiuni independente nu 
sunt o pradă pe care s-o captureze oricine dorește. Acesta este un 
comportament dintr-o lume a unui trecut dureros, care nu trebuie să se întoarcă 
niciodată.  
 
Liderii politici ai Parlamentului European au fost categorici în această dimineață 
și vom organiza marți o sesiune plenară extraordinară pe această temă. Suntem 
uniți în condamnarea faptelor și în solidaritate.  
 
Invazia Rusiei în Ucraina face parte din agenda de destabilizare a președintelui 
Putin. Este un drum care va aduce Kremlinul în confruntare directă cu Europa și 
cu ordinea mondială bazată pe norme. Este un drum care așază autoritarismul 
în confruntare directă cu democrația. Este un drum pe care nu îi putem permite 
să îl urmeze netulburat.  
 
Ucraina este o țară care a adoptat democrația și libertatea, care a crezut că își 
poate croi un drum de sine stătător. Privind în jurul acestei mese, văd liderii 
statelor membre ale căror populații au crezut același lucru. Nu putem abandona 
Ucraina. Spre binele ei și spre binele nostru. Trebuie să dăm dovadă de o 
solidaritate reală cu poporul ucrainean, care s-a trezit în această dimineață în cel 
mai îngrozitor coșmar.  
 
Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și cu persoanele care fug din calea 
conflictului și cu țările învecinate Ucrainei, membre ale UE, care se confruntă 
acum cu provocări umanitare și în materie de securitate. Știu că mulți dintre 
dumneavoastră ați lansat deja măsuri proactive. Puteți conta pe sprijinul 
Parlamentului European. 
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Uniunea Europeană a dovedit că e unită și fermă. Am vorbit cu o singură voce 
atunci când a contat cel mai mult. Acesta trebuie să fie mesajul la finalul acestei 
seri: că vom acționa la unison, că dispunem de voința politică și de capacitatea 
strategică de a face față acestei amenințări. Că suntem alături de Ucraina. 
 
Recunoaștem perspectiva europeană a Ucrainei. Avem deja un acord de 
asociere și un acord de liber schimb, precum și o cooperare foarte strânsă cu 
Ucraina în multe domenii, inclusiv în ceea ce privește securitatea energetică. 
Este o conversație pe care trebuie să o avem în continuare cu prietenii noștri 
ucraineni. 
 
Europa apără un mod de viață la baza căruia stau libertatea și democrația. 
Aceasta este forța noastră. 
 
Nu trebuie să permitem ca hotărârea noastră să se clatine în fața unei Rusii 
agresive care încearcă să impună un set de valori foarte diferit de al nostru. Un 
set de valori care privește în trecut, către sferele de influență, în loc să privească 
spre viitor, spre cercuri ale cooperării.  
 
Dacă cedăm tentației de a-i face pe plac, de a face un pas înapoi, ne vom 
confrunta în curând cu un alt ultimatum.  Și atunci ce se va întâmpla?  
 
Astăzi, ne confruntăm cu o amenințare pe care nu am creat-o noi, pe care nu am 
provocat-o, pe care nu am căutat-o. În fața acestei agresiuni, am dovedit că 
deciziile juste sunt și cele rezonabile.  
  

- Este just și este totodată rezonabil să dăm dovadă de solidaritate practică 
cu Ucraina, așa cum am procedat acordând o asistență în valoare de 1,2 
miliarde EUR. Declarațiile noastre au fost urmate de fapte. Poporul 
ucrainean trebuie să știe că suntem alături de el.  
 

- Este just și rezonabil să le arătăm cetățenilor noștri din statele baltice și 
din statele învecinate că valorile noastre contează, că suntem pregătiți să 
plătim un preț pentru ele, dacă va fi necesar. Trebuie să reafirmăm acest 
lucru, știind că popoarele moldovean, belarus și georgian ne urmăresc cu 
atenție.  
 

- Este just și rezonabil că am oprit proiectul Nordstream 2. Ar trebui, poate, 
să mergem chiar și mai departe. 
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- Și este just și rezonabil să adoptăm sancțiuni severe masive, fără 
precedent, împotriva Rusiei. Avem nevoie de mai multe măsuri, care 
trebuie să aibă un impact mai mare, incluzând excluderea Rusiei din 
sistemul SWIFT, precum și sancțiuni individuale. Nicio opțiune nu trebuie 
să fie scoasă din calcul.  Avem, apoi, nevoie de aceeași determinare pentru 
a dezvolta o veritabilă Uniune Europeană a securității și apărării. 
 

Permiteți-mi să aduc în discuție, pe scurt, două chestiuni pe care nu le putem 
ignora.  
 
Înțelegem cu toții că amenințarea merge dincolo de viitorul apropiat și că există 
implicații reale pentru securitatea noastră energetică. Nu putem ignora faptul 
că există state membre care depind în totalitate de gazul rusesc. Trebuie să ne 
diversificăm soluțiile energetice și să investim masiv în Europa și în sursele 
regenerabile de energie.  
 
Pe lângă armele convenționale, Kremlinul folosește în războiul său și mecanisme 
prin care creează îndoieli, instabilitate și frică. Acest război se poartă și online. 
Narativul susținut de Putin, o campanie coordonată de dezinformare, se 
răspândește.  Trebuie să facem mai mult pentru a contracara rescrierea toxică a 
istoriei. Doresc să vă asigur că Parlamentul European și deputații săi se 
angajează să transmită mesajul Europei pe toate căile.  
 
În cele din urmă, permiteți-mi să spun că Kremlinul a crezut multă vreme că își 
poate cumpăra accesul în Europa. A sosit momentul să eliminăm toate lacunele 
legislative, să punem capăt fenomenului periculos al „pașapoartelor de aur”, 
care permit dobândirea cetățeniei europene prin mijloace dubioase, și să ne 
asigurăm că nu devenim la fel de dependenți de banii rusești precum suntem de 
gazul rusesc.  
 
La urma urmei, în acest mod ne vom obține autonomia strategică.  
 
Vă mulțumesc.  
 


