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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността
относно Леонард Пелтие1

1. Леонард Пелтие е индиански активист, който е лишен от свобода от 1977 г., след
като е осъден, при много съмнителни обстоятелства, за убийството на двама агенти
на ФБР. Той получава две доживотни присъди, но винаги е твърдял, че е невинен.
2. Администрацията на САЩ признава сега, че писмените клетвени декларации,
използвани за задържането и екстрадицията на г-н Пелтие от Канада, са били
фалшиви, а американският прокурор Лин Крукс заявява, че администрацията на
САЩ не е разполагала с никакво доказателство за това, кой е убил агентите.
3. „Амнести Интернешънъл“ многократно е изразявала своето безпокойство по
отношение на справедливостта на производството, довело до съдебния процес и
осъдителната присъда.
4. След като е прекарал повече от 40 години във федерални места за лишаване от
свобода, здравето на г-н Пелтие е значително влошено и според специалистите, ако
г-н Пелтие не получи подходящо медицинско лечение, може да съществува
опасност за живота му.
5. Следва да се припомни, че в своите резолюции от 1994 г. и 1999 г. относно г-н
Пелтие Европейският парламент призовава да му бъде предоставено президентско
помилване, както и за разследване на съдебните нередности около осъдителната му
присъда.
6. Ето защо в декларацията се отправя призив към върховния представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да повдигне въпроса
за Леонард Пелтие пред властите на САЩ.
7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Съвета и на Комисията.

Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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