
 

DC\1101868EL.doc  PE588.272v01-00 

EL EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

0082/2016 

12.9.2016 

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού 

σχετικά με την ψυχική υγεία των αιτούντων άσυλο  

Tomáš Zdechovský (PPE), Marian Harkin (ALDE), Ivan Jakovčić 

(ALDE), Patricija Šulin (PPE), Nessa Childers (S&D), Jean Lambert 

(Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), 

Eleonora Evi (S&D), Nicola Caputo (S&D), Heinz K. Becker (PPE), 

Romana Tomc (PPE), Andrey Novakov (PPE), Doru-Claudian Frunzulică 

(S&D) 

Λήξη προθεσμίας: 12.12.2016 

 



 

PE588.272v01-00 2/2 DC\1101868EL.doc 

EL 

0082/2016 

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 

την ψυχική υγεία των αιτούντων άσυλο1 

1. Η ΕΕ αντιμετωπίζει «μεταναστευτική κρίση»: μεγάλο αριθμό αιτούντων άσυλο και 

μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο ή τις διώξεις. 

2. Τα άτομα αυτά έχουν υποστεί ανεπίτρεπτη στέρηση και φόβο, έχουν υποπέσει θύματα και 

υποφέρουν από τις τρομερές συνέπειες του πολέμου, της τρομοκρατίας και, συχνά, από 

τις εγκληματικές δραστηριότητες των διακινητών. 

3. Αναγκάσθηκαν να αφήσουν πίσω τους αγαπημένα πρόσωπα και αντιμετωπίζουν σήμερα 

την απόρριψη και την επιθετικότητα σε πολλές από τις κοινότητες που τους υποδέχονται. 

4. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να έχουν επιζήμιες συνέπειες για την υγεία και ειδικότερα 

για την ψυχική υγεία τους. 

5. Οι χειρότερες συνέπειες της παρελθούσας και τρέχουσας κατάστασης για την ψυχική 

υγεία  μπορεί να εμφανισθούν μόνο μετά την άφιξή τους στη νέα τους πατρίδα. 

6. Ως εκ τούτου, καλούνται το Συμβούλιο και η Επιτροπή: 

 – να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο όσον αφορά την ψυχική υγεία 

τους και να δείχνουν συμπόνια για την τύχη τους κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων 

αρμοδιοτήτων τους δυνάμει των Συνθηκών· 

 – να αναγνωρίσουν το σύνδρομο μετατραυματικού άγχους (ΣΜΑ) και άλλα 

προβλήματα ψυχικής υγείας (π.χ. κατάθλιψη) και να συμβάλουν στην αντιμετώπισή 

τους· 

 – να συμβάλουν στην παροχή υποστήριξης και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην 

πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και να τα αντιμετωπίζουν εφόσον 

προκύπτουν. 

7. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 

Συμβούλιο και στην Επιτροπή. 

                                                 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 

δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 

πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 

Κοινοβούλιο. 


