
 

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

NL NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

0082/2016 

12.9.2016 

SCHRIFTELIJKE VERKLARING 

ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement 

over de geestelijke gezondheid van asielzoekers  

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

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

(Verts/ALE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Lefteris Christoforou (PPE), 

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

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

(S&D) 

Vervaldatum: 12.12.2016 

 



 

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

NL 

0082/2016 

Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 

Parlement, over de geestelijke gezondheid van asielzoekers1 

1. De EU heeft te kampen met een "migratiecrisis": grote aantallen migranten vragen asiel 

aan en zijn op de vlucht voor oorlog of vervolging. 

2. Deze mensen hebben ondraaglijke ontberingen en angst doorstaan, zijn slachtoffer 

geweest en hebben te lijden gehad onder de verschrikkelijke gevolgen van oorlog, 

terrorisme en, dikwijls, de criminele activiteiten van mensensmokkelaars. 

3. Zij hebben hun dierbaren moeten achterlaten en worden op dit moment geconfronteerd 

met afwijzing en agressie in vele van de gemeenschappen die hen opvangen. 

4. Deze omstandigheden kunnen een schadelijk effect hebben op de gezondheid, met name 

de geestelijke gezondheid. 

5. De ernstigste gevolgen voor de geestelijke gezondheid van hun verleden en huidige 

situatie worden mogelijk pas na hun aankomst in het nieuwe thuisland zichtbaar. 

6. Daarom wordt de Raad en de Commissie verzocht om: 

 – rekening te houden met de behoeften op het vlak van geestelijke gezondheid van 

asielzoekers en begrip te tonen voor hun moeilijke situatie bij de tenuitvoerlegging 

van hun respectieve bevoegdheden uit hoofde van de Verdragen; 

 – het posttraumatische stresssyndroom (PTSS) en andere geestelijke aandoeningen (bijv. 

depressie) te erkennen en een bijdrage te leveren aan de behandeling ervan; 

 – bij te dragen aan de hulp- en dienstverlening gericht op de preventie van geestelijke 

gezondheidsproblemen en, indien deze zich voordoen, de behandeling ervan. 

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 

de Commissie. 

                                                 
1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 

de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 

notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 

werking. 


