Για μια Ευρώπη των Εθνών

Περίληψη του προγράμματος του ADR για τις ευρωπαϊκές εκλογές της 26ης Μαΐου
Το ADR είναι υπέρ
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μιας Ευρώπης κυρίαρχων Εθνών
της αρχής της λήψης αποφάσεων με ομοφωνία σε όλα τα σημαντικά θέματα και ιδιαίτερα σε
θέματα εξωτερικής ή οικονομικής πολιτικής
της αναγνώρισης της λουξεμβουργικής γλώσσας ως επίσημης σε όλους τους θεσμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς και νομισματικής ένωσης, χωρίς αναδιανομή των κονδυλίων
του σεβασμού των κριτηρίων του Μάαστριχτ για το ευρώ
της εθνικής διαχείρισης των φορολογικών θεμάτων και της απόρριψης των ευρωπαϊκών
φόρων
μιας αξιόλογης ανόδου των κοινωνικών προτύπων στην Ευρώπη
της προστασίας της χρηματοοικονομικής θέσης του Λουξεμβούργου, κυρίως μετά το Μπρέξιτ
της ελευθερίας της γνώμης και ενός ελεύθερου διαδικτύου, χωρίς λογοκρισία ούτε
ηλεκτρονικά φίλτρα
μιας Ευρώπης που σέβεται τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη δημοκρατία
μιας αποκλειστικά εθνικής διαχείρισης όλων των θεμάτων που αφορούν την οικογενειακή ή
κοινωνική πολιτική
της ελεύθερης μετακίνησης στο χώρο Σένγκεν υπό τον όρο τα εξωτερικά σύνορα να είναι
ασφαλή
μιας αποκλειστικά εθνικής διαχείρισης των θεμάτων ασύλου
της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου έξω από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
του ταχέου επαναπατρισμού όλων των ατόμων που δεν τους έχει δοθεί καθεστώς προστασίας
ή στη χώρα προέλευσης των οποίων η κατάσταση έχει βελτιωθεί, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο
της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών και του δικαιώματος εγκατάστασης, χωρίς τον
κοινωνικό τουρισμό και / ή την πιθανότητα κατάχρησης
μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την Τουρκία
μιας συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας, αλλά χωρίς την περιττή δημιουργία ευρωπαϊκού
στρατού
των καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία
της μείωσης της υπερβολικής γραφειοκρατίας για τους αγρότες και τους οινοκαλλιεργητές στα
πλαίσια μιας κοινής αγροτικής πολιτικής
μιας αποφασιστικής πολιτικής για την προστασία της φύσης και του κλίματος, αλλά χωρίς
ιδεολογικές προσαρτίσεις
μιας αποτελεσματικής και προδραστικής προστασίας των ζώων

