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Париз -- Странка француског председника Емануела Макрона и њен савезник Модем
обезбедили су апсолутну већину у доњем дому парламента.

  

То показују званични резултати избора које је објавило Министарство унутрашњих
послова.

  

Министарство је објавило податке према којима је досад дефинитивно утврђено 513 од
укупно 577 места у Националној скупштини, преноси АП, додајући да су Макронова
"Република у покрету" и њени савезници освојили 303 места.

  

Тиме је већ премашена бројка од 289 места неопходних за апсолутну већину.

  

На другом месту су републиканци са 124 места.
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Овим је Макрон добио јасан мандат за реформу радног законодавства и преобликовање
француске политике, наводи АП.

  

Лидер француске Социјалистичке странке Жан Кристоф Камбаделис поднео је
оставку након тешког пораза који је његова странка данас доживела у другом кругу
парламентарних избора.

  

Камбаделис је након објаве непотпуних резултата изјавио да је "тријумф Емануела
Макрона неоспоран, пораз левице неизбежан и пораз Социјалистичке странке
неопозив".

  

Додао је да је тој странци потребна промена идеја и организације те да ће њега
заменити "колективно вођство".

  

Председница француске екстремно десничарске странке Национални фронт Марин Ле
Пен, која је пре више од месец дана поражена у другом кругу председничких избора,
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биће посланик у новом сазиву парламента после другог круга парламентарних избора
одржаних у недељу у Француској.

  

"Суочени са блоком који заступа интересе олигархије, ми смо једина сила отпора", рекла
је борбена Марин Ле Пен, док је њен противник на председничким изборима, садашњи
центристички председник Емануел Макрон са својом странком, Републиком у покрету,
освојио огромну већину у парламенту.

  

Ле Пенова ће бити посланик округа Енен-Бомон на северу Француске а њена странка ће
имати до пет посланика.

  

Иако је Ле Пенова покушала да се дистанцира од оца, оснивача странке Жан-Марија Ле
Пена, њени противници су током кампање наводили да она ипак следи његову политку.

  

Њен отац је био посланик Европског парламента и такође председнички кандидат 2002.
године када га је у другом кругу победио десничар Жак Ширак.

  

 3 / 5



Француска: Низак одзив у другом кругу парламентарних избора, партија Емануела Макрона освојила апсолутну већину; Лидер Социјалистичке странке поднео оставку након тешког пораза 
понедељак, 19 јун 2017 08:38

Жан-Мари Ле Пен је због понављања свог антисемитског става да су гасне коморе за
време нацизма "само детаљ" из Другог светског рата избачен из странке коју је основао
1972. и водио скоро 40 године док није 2011. године уступио своје председничко место
ћерки Марин Ле Пен.

  

Она од тада ради на отклањању антисемитског и расистичког имиџа странке,
маргинализујући старе чланове привржене њеном оцу.

  

Марин ле Пен (48) се већ једном кандидовала на председничким изборима, 2012. године,
и тада је заузела треће место.

  

Ле Пенова је такође посланик у Европском парламенту.

  

Париз -- Француски председник Емануел Макрон забележио је још једну победу на
изборима пошто је његова партија ЛРЕМ освојила већину на парламентарним
изборима.

  

Како преноси АФП, Макронова партија је према првим проценама, добила апсолутну
већину, односно између 355 и 425 места у парламенту.
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  Републиканци и њихови савезници добиће, показују пројекције, између 125 и 133 места.  Социјалисти, који су до прошлог месеца били на власти, добиће, како се предвиђа,између 45 и 49 места.  Ипсос наводи да крање десничарски Национални фронт коме је на челу Марин ле Пен,добити испод осам посланичких мандата.  Биралишта у другом кругу француских парламентарних избора затворена су у 20 часова.  Овај други круг обележио је низак одзив бирача.  Готово 47 милиона Француза у недељу бира у другом кругу парламентарних изборанови сазив парламента на којима се предвиђа да ће центристичка странка новогпредседника Емануела Макрона освојити апсолутну већину.  

  Макронова Република у покрету освојила је у првом кругу 32,32 одсто гласова,десничарски Републиканци 21,56 одсто а екстремно десничарски Национални фронт13,20 одсто гласова.   Социјалисти, који су до скора били на власти, освојили су 9,51 одсто гласова, мање одрадикалне левице која је у заједници с комунистима добила 13,74 одсто гласова.  Париски Монд оценио је да Република у покрету после избора неће имати јаку опозицијупосебно због подела унутар традиционалних странака, левице и деснице, у којимапостоје струје које ће подржати најављене Макронове реформе.  Радикална левица, која жели да буде "прва опозиција" можда неће имати довољногласова да формира посланичку групу, док ће ектремна десница, према анкетема,освојити око четири места у парламенту, навео је Монд.  Укупно 66.546 бирачких места отворено је у 8 часова, а биће затворено у 20 сати, послечега се убрзо очекују прве излазне анкете са бирачких места.  Избори ће бити одржани уз јаке мере безбедности. У целој земљи је распорођенододатних 50.000 полицајаца и жандарма.  У Француској је на снази ванредно стање уведено 2015. године после таласатерористичких напада у којима је страдало 239 особа.  (Агенције)  
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