
Француски премијер објавиће нове мере после консултација око кризе настале након протеста покрета "Жути прслуци"
понедељак, 03 децембар 2018 18:59

Француски премијер Едуар Филип објавиће нове "мере" после консултација које води
ове недеље око кризе настале после насилних протеста покрета "Жути прслуци",
саопштила је француска влада. Филип је почео консултације поводом кризе са
шефовима партија.

  

  

Како се наводи у саопштењу владе, он ће у уторак поподне примити представнике
покрета "Жути прслуци", који су спремни да разговарају с владом. Влада је такође
најавила да ће у среду на ову тему бити расправа у парламенту и у четвртак у Сенату.

  

У саопштењу се наводи да ће на основу тих разговора и оних вођених прошле недеље
премијер објавити мере чији је циљ да се омогући мирно одвијање окупљања и осигура
одржавање реда и поштовање закона. Премијер Филип ће се у уторак пре подне
састати с групом посланика владајуће партије ЛРЕМ да размени мишљења с највећом
групом у парламенту, наводи се у саопштењу.
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Више од 100 људи је повређено у главном граду Француске, а 412 је приведено у суботу
када су били најнасилнији урбани протести у Француској у више година, када су паљена
возила, ломљени излози и графитима исписана Тријумфална капија. Од 412 приведених
њих 378 задржано у притвору.

  

Председник Емануел Макрон је јуче одмах по повратку са самита Групе 20 у Буенос
Ајресу одржао хитан састанак о безбедности с Филипом. У суботу је био трећи
узастопни викенд нереда за време протеста "Жутих прслука" у Паризу.

  

Државни секретар у министарству унутрашњих послова Лоран Нуњез рекао је данас да
"није на дневном реду" питање увођења ванредног стања после избијања насиља на
демонстрацијама "жутих прслука". Увођење ванредног стања је "једна опција међу
другим али то питање није тренутно на дневном реду, разматрамо целокупне мере",
рекао је Нуњез у разтовору за РТЛ.

  

Министар унутрашњих послова Кристоф Кастанер је изгледао као да не искључује ту
могућност у суботу.

  

Ванредно стање било је уведено у Француској после терористичких напада у Паризу
2015, као и после нереда у новембру 2005 у предграђима Париза. Оно је укинуто 30.
октобра 2017.

  

(Бета)
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