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БЕОГРАД – Председник политичког савета Демократске странке Драгољуб Мићуновић
оценио је јутрос да је сусрет председника Србије Томислава Николића и косовске
"председнице" Атифете Јахјаге симболичан гест који садржајно није донео ништа ново.

  

  

"Свако је остао на својим позицијама, али сама чињеница да су се срели довољно говори
у ком смеру се крећу даљи односи, односно ка потпуној нормализацији односа што и
јесте корак ближе нашем укључењу у Европску унију”, рекао је Мићуновић за Радио
телевизију Србије.

  

Он се сложио са оценом америчких аналитичара да је сусрет Николића са Јахјагом
показује жељу председника Србије да држава постане члан ЕУ.

  

  

Мићуновић је рекао да је против одлуке о враћању посланичких мандата странци због
принципијелних, уставних и законских разлога.

  

"Укинуте су бланко оставке којима су странке и политички лидери били власници
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мандата. Венецијанска комисија је сугерисала да тај закон мора да се мења и врло је
јасно речено да ниједна организација не може да ограничи посланика", објаснио је
Мићуновић.Он је додао да је захтев ДС-а био "судар партијске дисциплине и уставних
права". 

  

"Увек сам на страни Устава и модерних решења у Европи и није тајна да сам гласао
против таквих одлука, али нажалост био сам у мањини", рекао је Мићуновић. 

  

Председник политичког савета ДС-а је подсетио је да је често критиковао одлуке које је
доносио Вук Јеремић, али је истакао да је случај одузимања мандата као и искључење
Душана Петровића из странке могло да се реши уз више стрпљења и дебате. 

  

  

Мићуновић добио орден Легије части

  

Амбасадор Француске у Београду Франсоа-Гзавије Денио уручио је Драгољубу
Мићуновићу национални орден Легије части у рангу официра.
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  Иначе, то је највеће француско одликовање.  Свечаној церемонији у резиденцији француске амбасаде присуствовали су и бившипредседник Србије Борис Тадић с мајком Невенком, бивши министри Душан Петровић,Томица Милосављевић и Небојша Брадић, глумац Миодраг Мики Манојловић, директорРТС-а Александар Тијанић и бројне друге званице.  "Република Француска вас одликује како би одала признање вашем животном путу, којина најузвишенији начин осликава шта све може да постигне један слободан и отворендух", изјавио је Денио, уручујући Мићуновићу орден.  Француски амбасадор назвао је Мићуновића "градитељем демократије", одлучнимопозиционаром и личношћу која симболизује дугу борбу за слободу.  Подсећајући на Мићуновићеву непоколебљиву борбу за слободу мишљења иизражавања, због које је провео 20 месеци на Голом отоку, а касније био и искључен саУниверзитета, Денио је истакао да је један од оснивача ДС деведесетих годинанеуморно бранио демократски императив и одбијао потчињавање "манипулаторскојвласти глувој за захтеве народа за реформама".   Према његовим речима, Мићуновић није стао с радом ни када је Србија, после падаСлободана Милошевића 2000. године, ступила на тежак и трновит пут слободе инаставио је да делује у користи нормализације демократских институција у земљи.  Захваљујући на указаној части, Мићуновић је истакао да му ово одликовање изузетнозначи, али је оценио да је његов отац, добровољац у Првом светском рату, много вишеод њега заслужио то признање.   

  "Мени је драго, између осталог и због мојих пријатеља и због земље, да има што вишељуди који се препознају као борци за демократију, за слободу, за напредак земље. У томпогледу се осећам почаствованим и настојаћу да, колико год још могу, доприносим тојборби", рекао је Мићуновић новинарима.  (Танјуг)  
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