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MADRID SUMMIT 

 

DECLARAȚIE COMUNĂ 

 

În iulie 2021, mai multe formațiuni politice reprezentate în Parlamentul European au 
semnat o declarație comună care reflectă preocupările noastre și angajamentul nostru 
de a apăra o Uniune Europeană care respectă suveranitatea, libertatea și tradițiile 
statelor membre. La rândul nostru, am convenit să ne raportăm la această declarație ca 
fiind „fundamentul efortului nostru comun de ordin cultural și politic, cu respectarea 
rolului grupurilor politice actuale”. 

În decembrie 2021, la Varșovia a avut loc primul summit al forțelor patriotice și 
conservatoare din Europa. Participanții au discutat despre necesitatea unei cooperări 
mai strânse în Parlamentul European, precum și despre organizarea de reuniuni 
comune și alinierea voturilor pe probleme comune privind protecția suveranității statelor 
membre ale Uniunii. 

Astăzi, participanții la Summitul de la Madrid, Spania, desfășurat în perioada 28-29 
ianuarie, și-au reiterat îngrijorarea generată de atacurile interne și externe asupra 
Uniunii Europene. 

Comunitatea Europeană s-a făurit ca zonă de liberă cooperare între state suverane. Cu 
toate acestea, există o amenințare crescândă care urmărește să transforme Uniunea 
într-un super-stat federalist cu încărcătură ideologică, într-o corporație care ignoră 
identitatea națională și suveranitatea și, prin urmare, democrația, pluralitatea și 
interesele cetățenilor națiunilor care formează Uniunea. 

Această deviere pune în pericol însăși Uniunea prin îndepărtarea de idealurile europene 
creștine pe care a fost fondată. Astăzi, unii birocrați și unele partide consideră, în mod 
eronat, că pot promova agende care sunt lipsite de legitimitate democratică și care 
contravin nevoilor europenilor și însăși supraviețuirii civilizației occidentale. 

Confruntați cu această situație, noi, participanții la Summit, ne angajăm să apărăm 
Europa de amenințările externe și interne. Vom combate curentele care pledează 
pentru o Uniune Europeană înstrăinată de propria istorie, una care, detașată de 
realitate, ar conduce la sinucidere demografică și la transformarea societății. Europa 
este în declin demografic. Trebuie să sprijinim politicile familiale. 

Iubim Europa pentru că ne iubim națiunile. Și vom apăra Europa pentru că ne apărăm 
națiunile. De aceea, nu vom înceta să cerem o Uniune centrată pe valorile europene 
comune, pe oameni, pe familiile lor, pe protecția frontierelor și pe libertatea de a avea 
energie, industrie și un sector primar puternic. Trebuie să redobândim cultura 
respectului reciproc între statele membre și în raporturile acestora cu instituțiile UE, 
unde identitățile constituționale să fie protejate și nu criticate. Denunțăm atacurile cu 
motivație politică împotriva Poloniei și Ungariei, lansate de la Bruxelles, care 
demonstrează o nerespectare totală a principiilor de bază ale UE și încalcă spiritul 
tratatelor. 

Pe scurt, trebuie să cooperăm și să ne unim forțele pentru a proteja Europa de ideologii 
impuse și devieri antidemocratice care duc la prăbușirea ei. 

În acest scop, am convenit, prin angajamentul nostru, următoarele: 
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- Să aplicăm principiului preferinței UE. Bunurile produse în statele membre trebuie să 
aibă prioritate față de mărfurile din țările terțe, responsabile pentru sărăcirea fermierilor 
și crescătorilor de animale aparținând  națiunilor noastre și pentru slăbirea Europei ca 
putere industrială. 

- Să denunțăm politica de imigrație promovată de Bruxelles și ineficacitatea FRONTEX, 
care nu contribuie la protecția frontierelor noastre, și să condamnăm în mod expres 
Pactul global pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată, care a avut efecte 
dezastruoase în Europa. 

- Să lucrăm în direcția unei capacități energetice europene sporite, construind un set de 
măsuri pentru îmbunătățirea autonomiei energetice astfel încât națiunile să poată 
dispune liber de energia de care au nevoie respectând mediul înconjurător, dar fără a 
se supune impunerii unor prejudecăți ideologice. Politica energetică eșuată a Bruxelles-
ului contribuie la prețuri insuportabile la energie. 

- Să cerem respectarea strictă a tratatelor în toate cazurile și să respingem ferm orice 
inițiativă care urmărește extinderea nejustificată a competențelor instituțiilor UE. 

- Să apărăm întâietatea constituțiilor naționale asupra dreptului european și a legilor 
naționale asupra reglementărilor UE în toate aspectele care nu intră în competența 
exclusivă a Uniunii. 

- Să conlucrăm pentru a ne asigura că națiunile Europei acționează solidar în fața 
amenințării constituite de agresiunea externă. Acțiunile militare rusești la granița de est 
a Europei ne-au adus în pragul războiului. În fața unor astfel de amenințări, este 
necesar să fim solidari, hotărâți și  să cooperăm pentru apărarea națiunilor Europei. 
Națiunile europene iau notă de ineficacitatea diplomației UE. Fiecare națiune ar trebui 
să aibă o voce puternică, în sprijinul menținerii păcii, integrității teritoriale și a 
inviolabilității granițelor. 

- Să îndemnăm instituțiile UE și naționale să semneze acorduri cu țări terțe, astfel încât 
imigranții care au fost găsiți vinovați de o instanță de judecată să își execute pedeapsa 
în țările lor de origine, și să intensifice returnarea tuturor imigranților care intră ilegal pe 
teritoriul UE. 

- Să ne asigurăm că o cerere de protecție internațională în așteptare nu se transformă 
în liber acces pentru Europa și că intrarea în spațiul comunitar este permisă numai după 
acordarea azilului. 

- Să creăm un birou de coordonare ca formă de cooperare mai strânsă între 
formațiunile politice prezente la Summit-ul de la Madrid, având ca scop unirea forțelor 
noastre în vederea unui vot unitar în Parlamentul European asupra temelor menționate 
anterior. 

 

 


