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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 

Европейския парламент, относно психичното здраве на лицата, търсещи 

убежище1 

1. Европейският съюз е изправен пред „миграционна криза“: голям брой мигранти 

търсят убежище и бягат от война или преследване. 

2. Тези лица са преживели недопустими лишения и страх, били са превърнати в 

жертви и са пострадали от ужасните последствия на война, тероризъм и често – 

престъпната дейност на трафиканти на хора. 

3. Трябвало е да изоставят близките си и понастоящем се сблъскват с отхвърляне и 

агресия в много от общностите, които ги приемат. 

4. Тези обстоятелства могат да имат неблагоприятно въздействие върху здравето, и 

по-специално върху психичното здраве. 

5. Най-лошите последствия на миналото и настоящото им положение върху 

психичното им здраве могат да се проявят едва след като са пристигнали в новата си 

родина. 

6. Поради това Съветът и Комисията са призовани: 

 – да вземат предвид потребностите, свързани с психичното здраве, на лицата, 

търсещи убежище, и да проявят състрадание по отношение на тяхното тежко 

положение, когато прилагат съответните си правомощия съгласно Договорите; 

 – да признаят посттравматичното стресово разстройство и други психични 

заболявания (напр. депресия) и да допринесат за справянето с тях; 

 – да дадат своя принос за осигуряването на подкрепа и услуги с цел 

предотвратяване на проблеми, свързани с психичното здраве, и да предприемат 

действия за справянето с тях, ако се появят такива. 

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 

предава на Съвета и на Комисията. 

                                                 
1 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. 


