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Macronova menšinová vláda neprotlačila vakcinační
pasy

reformy.cz/macronova-mensinova-vlada-neprotlacila-vakcinacni-pasy

Francouzský prezident Emmanuel Macron utrpěl v parlamentu pokořující krach,
když byl jeho plán na vakcinační pasy poražen.

Macronova menšinová vláda chtěla protlačit politiku, kdy by každý, kdo vstupuje do
Francie, musel doložit buď vakcinaci nebo negativní test na Covid.

Avšak jak pravicově populistická Národní obroda (RN), tak skalně levicová La France
Insoumise (LFI) i pravicoví Republikáni (LR) se spojili k hlasování proti této politice.

Macronova vláda prohrála hlasování v poměru 219 k 195 hlasům.

„Porážka tohoto zákona vyvolala mezi opozičními zákonodárci divoký jásot a dlouhé
ovace,“ hlásí Telegraph.

 Yesterday the French National Assembly prevented the reintroduction of the
vaccine passport for minors, international, & domestic travel after an amendment
was put in by @dupontaignan. A major defeat for despot @Macron and a major win
for the people!

 pic.twitter.com/UDLEUvDQFA

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 13, 2022

France… Absolutely epic scenes as Marine Le Pen's National Rally and Jean-Luc
Melenchon's La France Insoumise defeat Emmanuel Macrons, Covid Travel
Passport pic.twitter.com/0ylnjtbgAA

— Pelham (@Resist_05) July 12, 2022
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Tento zákon byl první pokusem nové menšinové vlády něco v parlamentu prosadit, což
zdůrazňuje, jak bude pro Macrona teď už těžké nové zákony v zemi prosazovat.

Francouzská premiérka Elisabeth Borne toto hlasování odsoudila.

„Situace je vážná. Tím, že se LFI, LR a RN spojily proti těmto opatřením na ochranu
Francouzů proti Covidu, znemožnily kontrolu hranic proti tomuto viru. Poté, co jsem
ztratila důvěru v toto hlasování, budu bojovat, aby duch odpovědnosti zvítězil v Senátu,“
tweetnula.

Už předtím jsme poukazovali, že francouzský ministr zdravotnictví přiznal, že vakcinační
pasy jsou „skrytou“ formou povinného očkování, přestože prezident Macron tvrdil, že
vakcinační povinnost „nebude nucená.“

V první den, kdy byl ten nový program zaveden, policie v Paříži viditelně hlídkovala
v barech a kavárnách, kdy od zákazníků požadovala, aby se prokázali, že dostali injekci.

Později se ukázalo, že spousta podniků odmítala tento systém prosazovat.

Les premiers contrôles de #Police ont démarré à titre préventif à #Paris dans les
cafés et restaurants où le #PassSanitaire est obligatoire dès aujourd'hui.
Verbalisation de 135 euros à partir de la semaine prochaine, jusqu'à 9000 euro en
cas de récidive.#Passanitaire #reuters pic.twitter.com/Vvyh75sun3

— Antony Paone (@PaoneAntony) August 9, 2021
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