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Govor predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola na 
izrednem zasedanju Evropskega sveta 24. februarja 2022 ob 20.00 v 
Bruslju 
 
Spoštovani predsednik Evropskega sveta,  
spoštovana predsednica Evropske komisije,  
spoštovani predsedniki in predsedniki vlad, 
dragi prijatelji 
 
Težko je biti priča prizorom iz Ukrajine. Upali smo, da se bodo razmere umirile, 
in si za to tudi prizadevali, a so se danes zjutraj naši strahovi in svarila tragično 
uresničili. Predsednik Putin je začel vojno v Evropi. 
 
To je nezaslišano. Mest, regij in prestolnic neodvisnih držav si ni moč kar 
prisvojiti. Takšen je bil svet v boleči preteklosti, ki se nikoli ne sme vrniti.  
 
Politični voditelji Evropskega parlamenta so bili danes zjutraj jasni in v torek 
bomo imeli izredno plenarno zasedanje o razmerah. Skupaj obsojamo in smo 
solidarni.  
 
Ruska invazija Ukrajine je del načrta destabilizacije, ki ga je pripravil predsednik 
Putin. To je pot, po kateri Kremelj stopa v neposredno konfrontacijo z Evropo in 
s svetovnim redom, ki temelji na pravilih. To je pot, na kateri bo avtoritarizem 
trčil ob demokracijo. Je tudi pot, po kateri ga ne smemo pustiti, ne da bi se mu 
postavili po robu.  
 
Ukrajina je država, ki je sprejela demokracijo in svobodo. Bila je prepričana, da 
si lahko utre lastno pot. Za tem omizjem vidim voditelje držav članic, katerih 
prebivalci so verjeli enako. Ukrajine ne smemo pustiti same. Ne zaradi 
Ukrajincev, ne zaradi nas samih. Pokazati moramo resnično solidarnost z 
ukrajinskim narodom, ki se je danes zbudil v svojo najhujšo moro.  
 
Pokazati moramo tudi solidarnost z ljudmi, ki bežijo, in neposrednimi sosedami 
Ukrajine v EU, saj se soočajo z varnostnimi in humanitarnimi izzivi. Vem, da vas 
je veliko že začelo s proaktivnimi ukrepi, zato lahko računate na podporo 
Evropskega parlamenta. 
 
Evropska unija se je izkazala kot enotna in odločna. Bili smo soglasni, ko je bilo 
to najbolj pomembno. To mora biti sporočilo našega nocojšnjega srečanja – da 
bomo ukrepali enotno ter da imamo politično voljo in strateške zmogljivosti za 
soočenje s to grožnjo, da Ukrajini stojimo ob strani. 
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Priznavamo evropsko perspektivo Ukrajine. Z njo že imamo pridružitveni 
sporazum in sporazum o prosti trgovini. S to državo zelo tesno sodelujemo na 
številnih področjih, tudi na področju energetske varnosti. O tem se moramo z 
našimi ukrajinskimi prijatelji pogovarjati še naprej. 
 
Evropa se zavzema za način življenja, ki vključuje svobodo in demokracijo. To je 
naša moč. 
 
Ne smemo dovoliti, da bi našo odločenost omajala napadalna Rusija, ki zagovarja 
vrednote, zelo drugačne od naših, ki se ozira nazaj, v čas območij vpliva, namesto 
da bi gledala naprej v kroge sodelovanja.  
 
Ne smemo podleči skušnjavi, da popustimo in stopimo korak nazaj, saj bomo 
nato kmalu soočeni z naslednjim ultimatom. In kaj potem?  
 
Danes nam preti grožnja, ki je nismo zakrivili, ki je nismo izzvali in ki si je tudi 
nismo želeli. Soočeni smo z agresijo, a smo dokazali, da je pravi odgovor tudi 
razumen odgovor.  
  

— Prav in razumno je, da v praksi pokažemo solidarnost z Ukrajino. To smo 
storili s pomočjo v višini 1,2 milijarde evrov, pa tudi z našimi izjavami in 
ukrepi. Prebivalci Ukrajine se morajo zavedati, da jim stojimo ob strani.  
 

— Prav in razumno je, da našim državljanom v baltskih državah in njihovih 
sosedah pokažemo, da naše vrednote štejejo in da smo zanje pripravljeni 
plačati ceno, če bo to potrebno. To poudarjamo, saj se zavedamo, da so v 
nas uprti pogledi prebivalcev Moldavije, Belorusije in Gruzije.  
 

— Prav in razumno je, da je bil projekt Severni tok 2 ustavljen, a morda bi 
morali iti še dlje. 

 
— Prav in razumno je tudi, da se proti Rusiji sprejmejo obsežne in stroge 

sankcije, kot jih doslej še ni bilo. A potrebnih je še več daljnosežnih 
ukrepov, med njimi tudi izključitev Rusije iz sistema SWIFT ter sankcije 
zoper posameznike, ki morajo zajeti prav vse odgovorne.  Nato moramo z 
enako vnemo pristopiti k oblikovanju prave evropske varnostne in 
obrambne unije. 
 

Naj na kratko izpostavim dve vprašanji, ki ju ne moremo prezreti.  
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Vsi se zavedamo, da ta grožnja ni začasna in da bo občutno vplivala na našo 
energetsko varnost. Ne smemo pozabiti, da so nekatere države članice povsem 
odvisne od ruskega plina. Naše energetske rešitve moramo diverzificirati ter 
močno povečati naložbe v Evropo in obnovljive vire energije.  
 
Kremelj ob konvencionalnem vojskovanju seje tudi dvome, povzroča 
nestabilnost in vzbuja strah. Vojna pa se vodi tudi na spletu. Širi se Putinova 
različica zgodbe. Gre za usklajeno dezinformacijsko kampanjo. Storiti moramo 
več, da bi se zoperstavili tej strupeni praksi spreminjanja zgodovine. Lahko mi 
verjamete, da so Evropski parlament in njegovi poslanci odločeni širiti evropsko 
sporočilo.  
 
Na koncu želim še dodati, da Kremelj že dolgo misli, da mu bo denar odprl vrata 
v Evropo. Napočil je trenutek, ko je treba odpraviti morebitne vrzeli, ukiniti 
nevarne zlate potne liste, ki odpirajo stranska vrata do evropskega državljanstva, 
in preprečiti, da bi od ruskega denarja postali tako odvisni kot od ruskega plina.  
 
Le tako bomo lahko naposled dosegli strateško avtonomijo.  
 
Najlepša hvala.  
 
 

 


