TAUTININKŲ SĄJUNGOS PROGRAMA
EUROPOS PARLAMENTE
LIETUVA – LIETUVIAMS, EUROPA – EUROPOS
TAUTOMS!
Drauge su kitų Europos šalių tautininkais ir kitomis giminingomis jėgomis sieksime šių
pagrindinių
tikslų:
1.
Grąžinti
valstybes
jų
tautoms.
2. Apginti lietuvių tautos dorovines, šeimos, kultūros ir gamtos vertybes.
3.
Kurti
bendrą
gerovę.
4. Užtikrinti lygiateisį bendradarbiavimą tarp tautinių valstybių.

I. Grąžinsime valstybes tautoms
1. Europos Sąjungos lygiu pritarsime tik tokiems teisės aktams, kurie neprieštarauja
kiekvienos Valstybės Narės įstatymų viršenybei jos teritorijoje, sieksime panaikinti teisės
aktus,
kurie
jai
prieštarauja.
2. Sieksime, kad Lisabonos sutartis būtų pripažinta neteisėta ir negaliojančia, nes ji
primesta eurobiurokratų, nepaisant tautų valios ir paminant Valstybių Narių konstitucijas.
Sudarant naują sutartį ar sutartis tarp Valstybių Narių, reikalausime išsaugoti Valstybių
Narių veto teisę, galiojusią iki Lisabonos sutarties. Valstybių Narių santykiuose pirmenybę
teiksime jų tarpusavio sutartims, o ne viršvalstybinėms direktyvoms, reglamentams ar
kitiems
teisės
aktams
iš
viršaus.
3. Europos Sąjungos institucijos turi būti pertvarkytos taip, kad jos atstovautų Valstybėms
Narėms, o ne sau pačioms. Pagrindine institucija turi tapti Europos Sąjungos Taryba,
kiekvienai Valstybei Narei turint po vieną balsą ir Tarybos sprendimus priimant, kai jiems
pritaria visos Valstybės Narės. Europos Parlamento sprendimai gali įsigalioti tik po to, kai
juos patvirtina Europos Sąjungos Taryba. Palaikysime institucines Europos Sąjungos
reformas,
kuriomis
bus:
a) Europos Parlamentas pertvarkomas į Valstybių Narių parlamentinių delegacijų
asamblėją ar kitaip užtikrinamas lygiateisis Valstybių Narių atstovavimas ir jų interesų
derinimas.
b) naikinamos prezidento, vyriausybės vadovo ir užsienio reikalų ministro statusus
atitinkančios pareigybės Europos Sąjungoje ir tokios šių institucijų funkcijos, atitinkančios
federacinės valstybės pobūdį (t.y.: Europos Tarybos prezidento, Vyriausiojo įgaliotinio
Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikai, Europos komisijos funkcijos ir kt.).
c) Europos Teisingumo Teismo funkcijos turi apsiriboti tik sutartinių įsipareigojimų tarp
Valstybių Narių teisine priežiūra. Prieštarausime europinės prokuratūros (EuroJust), kaip
viršvalstybinės
institucijos
kūrimui.
Tokiais sprendimais būtų sutaupytos didžiulės lėšos ir užkirstas kelias eurobiurokratų
valdžios
uzurpavimui
ir
diktatui.
4. Stiprinsime nacionalinę pilietybę. Priešinsimės europinės pilietybės kūrimui.
Reikalavimai Valstybėms Narėms leisti užsienio šalių piliečiams kurti ar jungtis į politines
partijas, dalyvauti nacionalinių parlamentų, prezidentų, savivaldybių rinkimuose turi būti
atšaukti. Priešinsimės siekiams įvesti tiesioginius piliečių ar juridinių asmenų mokesčius į
Europos Sąjungos biudžetą. Prievolės Valstybėms Narėms leisti užsieniečiams įsigyti
žemę
turi
būti
panaikintos.
5. Migracijos kontrolės sritį sieksime palikti Valstybių Narių kompetencijai, įskaitant
imigracijos
kvotų
įvedimo
klausimą.

6. Gerbsime ir saugosime Valstybių Narių pinigų politikos savarankiškumą. Euro įvedimą
laikysime teisėtu tik ten, kur jis įvestas referendumu, surengtu tuo klausimu. Priešinsimės
bet kokiam kišimuisi į Valstybių Narių biudžeto politiką. Vadinamąją fiskalinės drausmės
sutartį, peržengiančią jų piliečių valią, laikome neteisėta.

II. Ginsime dorą, šeimą, kultūros ir gamtos paveldą
7. Visos europinės teisės normos, globojančios ir plėtojančios lytinius iškrypimus, taip pat
ir programos, finansuojančios jų struktūras ir industrijas, turi būti panaikintos. Priešinsimės
juvenaline justicija ir vaikų teisėmis dangstomam vaikų grobimui iš šeimų ir prekybai jais.
Sieksime Europos Parlamento sprendimų ir Valstybių Narių sutarimo, kad
homoseksualistams būtų uždrausta įsivaikinti, o žmogaus gyvybė būtų saugoma nuo pat
užsimezgimo, kiek tai suderinama su nacionalinių įstatymų sudarytomis ekstremaliomis
išlygomis.
8. Nusikaltėlis neturi būti saugomas labiau, negu jo auka. Jis turi dirbti visuomenei, o ne
visuomenė jam, todėl nusikaltėlių teisių gynimo pretekstu neturi būti uždraustas jų
privalomas
darbas.
9. Sieksime bendro Valstybių Narių sutarimo palaipsniui mažinti taršą pramonėje, žemės
ūkyje, energetikoje, pereinant prie ekonomiškai pagrįstų ekologiškų šaltinių, o taip pat –
bendros Europos Sąjungos valios, dėl to paties derantis su kitomis pasaulio šalimis.
Tęsime ir plėtosime nykstančių gyvūnų rūšių apsaugą, žiauraus elgesio prevenciją,
atsisakydami sprendimų dėl įsivaizduojamo naminių gyvulių komforto.

III. Sieksime bendros gerovės
10. Valstybės Narės neturi būti skirstomos į „pirmarūšes“ ir „antrarūšes“ finansinės
paramos ir išmokų srityse, įskaitant žemės ūkį. Sieksime užtikrinti lygias sąlygas ūkinei
Valstybių Narių konkurencijai ir gyvenimo kokybei, taip pat – valstybinei vietinės rinkos ir
ūkio apsaugai, kiek tai būtina valstybių ūkio egzistavimui, socialinėms ir kultūrinėms ūkio
tradicijoms puoselėti. Siūlysime ekonominės politikos vertinimo prioritetus, pereinant nuo
rinkos
ekonomikos
kriterijų
prie
laimės
ekonomikos
principų.
11. Europinių subsidijų ir finansinių programų prioritetai – žmogaus ir jo gyvenimo kokybė,
lygios galimybės kūrybingam ir sveikam gyvenimui; doros, sveikos ir gausios šeimos
propagavimas, juridinė ir socialinė parama jai; Europos tautų kultūros, gyvybingas jų ūkis,
žinių plėtra, Europos šalių ir visos Europos konkurencingumas, suderinta Valstybių Narių
susisiekimo ir energetikos infrastruktūra, užtikrinanti jų savarankiškumą ir bendrą rinką.
12. Masinės emigracijos ir protų nutekėjimo suvaldymas – gyvybinis visos Europos
Sąjungos reikalas. Todėl reikalinga speciali Europos Sąjungos fondų finansuojama
programa. Turi būti numatyti ir finansiniai svertai – kompensaciniai mechanizmai – už
Valstybės Narės socialinį kapitalą, kai naudą gavo kitos Valstybės Narės. Turi būti
užtikrinta tolygi tarptautinio masto studijų ir mokslo, ekonomikos ir kultūros centrų raida bei
išsidėstymas
Europos
Sąjungos
šalių
teritorijoje.
13. Reikalausime griežčiau kontroliuoti europinių lėšų naudojimą, užkirsti kelią jų
švaistymui ir grobstymui. Dabartinė tvarka ne tik neužtikrina iškeltų tikslų pasiekimo, bet
yra nuostolinga Valstybėms Narėms ir negali būti veiksminga globalioje konkurencijoje.
Turi būti stiprinama suvereni kiekvienos Valstybės Narės atsakomybė už lėšų
panaudojimą ir energingiau įtraukiamos nacionalinės teisėsaugos bei kontrolės institucijos,
skatinamas jų tarpusavio bendradarbiavimas.

IV. Remsime tautų laisvę, lygiateisiškumą, saugumą ir bendradarbiavimą
14. Tarptautinių santykių politikos koordinavimą būtina patikėti pirmininkaujančioms
šalims, numatant veiksmingas derinimo procedūras ypatingiems tarptautiniams

uždaviniams
ir
problemoms
spręsti.
15. Palaikysime Ukrainos, kitų Rytų partnerystės šalių narystę Europos Sąjungoje, su
sąlyga, jog jai demokratiškuose referendumuose pritars konstitucinė jų piliečių dauguma.
16. Sieksime, jog kariniu Europos saugumo garantu liktų NATO, kuri būtų gynybiniu bloku.
Priešinsimės bet kokiems bandymams kurti Europos Sąjungos karinį bloką, atskirą nuo
NATO,
tačiau
skatinsime
karinį
bendradarbiavimą
tarp
Valstybių
Narių.
17. Sieksime, jog Europos Sąjungos lygiu būtų Valstybių Narių sutarimas energetikos ir
karinės pramonės srityse, atsisakant bendradarbiavimo su autoritariniu imperiniu Rusijos
režimu ir kitais kaimynams grasinančiais režimais, kai toks bendradarbiavimas kelia pavojų
kuriai nors Valstybei Narei. Dėl grėsmės nustatymo sprendimo teisė priklauso pačiai
Valstybei
Narei.
18. Remsime tautinės demokratijos plėtrą. Sieksime, jog Europos Sąjungos lygiu vyktų
parama Baltarusijos, Kaukazo šalių ir kitų kaimyninių valstybių tautinei demokratijai.
Pripažindami autochtoninių tautų, neturinčių savo valstybių, siekius Flandrijoje,
Katalonijoje, Baskonijoje ir kitose šalyse, remsime dialogą su valstybių, kurių teritorijoje jos
gyvena, vyriausybėmis.

