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Prejav predsedníčky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej na 
mimoriadnom zasadnutí Európskej rady dňa 24. februára 2022 
o 20.00 h v Bruseli 
 
Vážený pán predseda Európskej rady,  
vážená pani predsedníčka Európskej komisie,  
vážení páni prezidenti a predsedovia vlád, 
vážení priatelia, 
 
je ťažké sledovať, čo sa deje na Ukrajine. Hoci sme dúfali v zmiernenie napätia a 
usilovali sa ho podporiť, dnes ráno sa naše obavy a varovania tragicky naplnili. 
Prezident Putin rozpútal v Európe vojnu. 
 
Je to šokujúce. Nemožno svojvoľne obsadiť mestá, regióny a hlavné mestá 
nezávislých národov. Je to návrat do bolestivej minulosti, ktorá sa už nikdy 
nesmie opakovať.  
 
Politickí lídri Európskeho parlamentu zaujali dnes dopoludnia jasný postoj a na 
utorok zvolali mimoriadnu plenárnu schôdzu k danej situácii. Jednomyseľne túto 
agresiu odsudzujeme a vyjadrujeme solidaritu.  
 
Ruská invázia na Ukrajinu je súčasťou destabilizačného plánu prezidenta Putina. 
Je to cesta, ktorá Kremeľ privedie do priamej konfrontácie s Európou a so 
svetovým poriadkom založeným na pravidlách. Cesta, ktorá stavia autoritárstvo 
proti demokracii. Nesmieme Kremľu dovoliť, aby sa vydal touto cestou.  
 
Ukrajina si zvolila demokraciu a slobodu. Uverila, že sa môže vybrať vlastnou 
cestou. Keď sa rozhliadnem okolo seba, pri rokovacom stole vidím vedúcich 
predstaviteľov členských štátov, ktorých obyvatelia verili v to isté. Nemôžeme 
ponechať Ukrajinu osamotenú. Kvôli nej aj kvôli sebe. Musíme prejaviť skutočnú 
solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý sa dnes prebudil do najhoršej nočnej mory.  
 
Rovnako musíme preukázať solidaritu s tými, ktorí utekajú z Ukrajiny, a s jej 
bezprostrednými susedmi v EÚ, ktorí čelia bezpečnostným a humanitárnym 
výzvam. Viem, že mnohí z vás už podnikli aktívne kroky – môžete sa spoľahnúť 
na podporu Európskeho parlamentu. 
 
Európska únia ukázala svoju jednotu a rozhodnosť. Keď to bolo najdôležitejšie, 
vystúpili sme jednotne. A dnes večer musíme vyslať tento odkaz: budeme konať 
jednotne, máme politickú vôľu aj strategické schopnosti postaviť sa tejto hrozbe. 
Stojíme pri Ukrajine. 
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Uznávame európsku perspektívu Ukrajiny. S Ukrajinou sme už uzavreli dohodu 
o pridružení aj dohodu o voľnom obchode a veľmi úzko s ňou spolupracujeme 
v mnohých oblastiach vrátane energetickej bezpečnosti. V tomto dialógu 
s našimi ukrajinskými priateľmi musíme ďalej pokračovať. 
 
Európa stelesňuje spôsob života, ktorého podstatou sú sloboda a demokracia. 
V tom spočíva naša sila. 
 
Nesmieme dovoliť, aby naše odhodlanie oslabilo agresívne Rusko, ktoré 
presadzuje hodnoty veľmi odlišné od tých našich a ktoré sa odvoláva na minulé 
sféry vplyvu namiesto toho, aby sa zameralo na budúce fóra spolupráce.  
 
Ak podľahneme pokušeniu poľaviť a ustúpime, čoskoro budeme čeliť ďalšiemu 
ultimátu.  A čo potom?  
 
Dnes čelíme hrozbe, ktorú sme nezapríčinili, nevyprovokovali ani sme k nej 
nedali zámienku. Stojac tvárou tvár tejto agresii sme preukázali, že konať 
správne znamená aj konať rozumne.  
  

- Je správne a rozumné prejaviť praktickú solidaritu s Ukrajinou. Urobili sme 
tak poskytnutím pomoci vo výške 1,2 miliardy EUR, ako aj našimi 
vyhláseniami a opatreniami. Ľudia na Ukrajine musia vedieť, že stojíme pri 
nich.  
 

- Je správne a rozumné ukázať našim občanom v Pobaltí a susedných 
štátoch, že na našich hodnotách záleží. Že sme za ne pripravení zaplatiť 
cenu, ak to bude nevyhnutné. Musíme to opätovne potvrdiť s vedomím, 
že pohľady ľudí v Moldavsku, Bielorusku a Gruzínsku sa upierajú na nás.  
 

- Je správne a rozumné, že sme zastavili projekt Nordstream 2 – a možno 
treba ísť ešte ďalej. 

 
- A je správne a rozumné uvaliť na Rusko rozsiahle, bezprecedentné a 

prísne sankcie. Potrebujeme ďalšie sankcie s ešte väčším dosahom 
vrátane vylúčenia Ruska zo systému SWIFT a individuálne sankcie bez 
akýchkoľvek výnimiek.  Potrebujeme tiež rovnaké odhodlanie pri 
budovaní skutočnej európskej bezpečnostnej a obrannej únie. 
 

Dovoľte mi stručne spomenúť dve otázky, ktoré nemôžeme ignorovať.  
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Všetci chápeme, že táto hrozba presahuje rámec súčasného vývoja a má reálne 
dôsledky pre našu energetickú bezpečnosť. Nemôžeme ignorovať to, že niektoré 
členské štáty sú od ruského plynu úplne závislé. Musíme diverzifikovať naše 
energetické riešenia a uskutočniť obrovské investície v Európe a do 
obnoviteľných zdrojov energie.  
 
Kremeľ nepoužíva len konvenčné vojenské prostriedky, ale rozosieva aj 
pochybnosti, nestabilitu a strach. Táto vojna prebieha aj na internete. Putinova 
rétorika sa šíri v rámci koordinovanej dezinformačnej kampane.  Musíme 
zintenzívniť úsilie v boji proti takémuto škodlivému prepisovaniu histórie. 
Ubezpečujem vás, že Európsky parlament a jeho poslanci sú odhodlaní 
presadzovať európsky odkaz.  
 
Na záver by som chcela dodať, že Kremeľ sa dlho domnieval, že si môže 
priepustku do Európy kúpiť. Nastal čas odstrániť všetky medzery, ukončiť 
nebezpečnú prax rozdávania tzv. zlatých pasov, ktoré otvárajú zadné vrátka 
k európskemu občianstvu, a zabezpečiť, aby sa ruské peniaze nestali rovnako 
dôležité ako ruský plyn.  
 
Iba takto môžeme dosiahnuť strategickú nezávislosť.  
 
Ďakujem.  
 


