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France 24: Макрон възнамерява да "притеснява"
неваксинираните французи

 коментара

/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон в интервю за Le Parisien
призна, че иска да "потормози" гражданите на страната, които все още не са
ваксинирани срещу коронавируса, съобщава France 24. Както се подчертава в
сюжета на телеканала, грубите изявления на държавния глава, отново изостриха
обстановката в долната палата на френския парламент, където тъкмо сега се
обсъжда законопроекта за въвеждането на ваксинационни пропуски.

Говорейки за неваксинираните френски граждани, Еманюел Макрон реши да бъде
пределно ясен: във вторник френският президент в интервю за вестник Le Parisien,
директно атакува с остри изявления пет милиона французи, които все още не са
завършили пълния курс на ваксинация.

ЕМАНУЕЛЕМАНУЕЛ  МАКРОНМАКРОН, , президентпрезидент  нана  ФранцияФранция:: Аз в никакъв случай не съм за това да
се дразнят французите – аз самият се боря срещу правителството по цял ден, когато
то започне да натиска нашите граждани. Но виж, да притисна неваксинираните,
много даже ми се иска.

Тези изявления за пореден път изостриха ситуацията в Народното събрание, където
депутатите от два дни обсъждат законопроект за въвеждане на ваксинационни
пропуски. Щом парламентаристите разбраха за казаното от президента, веднага
стана горещо в пленарната зала.

КРИСТИАНКРИСТИАН  ЖАКОБЖАКОБ, , лидерлидер  нана  партияпартия „ „РепубликанцитеРепубликанците“:“: И така, господин
министър, – оказва се, че в съответствие с намеренията на президента на Франция
днес вие се явявате пред нас и представяте своя законопроект само с една цел – да
„дразните и притискате“ гражданите на страната? Това е вашето намерение - да или
не? Трябва да ни дадете отговор на този въпрос, защото ако не му отговорите ясно,
няма да можем да продължим разглеждането на законопроекта.

ОЛИВИЕОЛИВИЕ  ВЕРАНВЕРАН, , френскифренски  здравенздравен  министърминистър:: Ако прочетете внимателно
изявленията на президента, направени от него в интервю за Le Parisien, което ще
бъде публикувано утре, ще разберете, че намерението му е преди всичко да защити
населението на страната ни.

Влошаването на ситуацията доведе до факта, че обсъждането на законопроекта
отново беше отложено; то трябва да продължи в сряда следобед. Така че
законопроектът за приемане на ваксинационните пропуски се сблъска с още едно
препятствие.
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