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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 

sprawie zdrowia psychicznego osób ubiegających się o azyl1 

1. Unia Europejska zmaga się obecnie z „kryzysem migracyjnym” – dużą liczbą migrantów 

ubiegających się o azyl i uciekających przed wojną lub prześladowaniem; 

2. takie osoby doświadczają niedopuszczalnej deprywacji oraz strachu, są prześladowane 

oraz odczuwają straszne skutki wojny, terroryzmu, a często również działalności 

przestępczej przemytników ludzi; 

3. muszą opuszczać swoich najbliższych, a następnie doświadczają odrzucenia i agresji w 

wielu społecznościach, które ich przyjmują; 

4. takie warunki mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, zwłaszcza zdrowie 

psychiczne; 

5. najbardziej niekorzystne skutki ich przeszłości i obecnej sytuacji, odbijające się na ich 

zdrowiu psychicznym, mogą być widoczne tylko po przyjeździe do nowego kraju; 

6. wzywa się zatem Radę i Komisję do: 

 – uwzględnienia potrzeb osób ubiegających się o azyl w zakresie zdrowia psychicznego 

oraz okazania współczucia w związku z ich trudną sytuacją przy wypełnianiu swoich 

kompetencji wynikających z traktatów; 

 – rozpoznania zespołu stresu pourazowego oraz innych zaburzeń zdrowia psychicznego 

(np. depresji), a także wsparcia w radzeniu sobie z nimi; 

 – pomocy w udzielaniu wsparcia oraz świadczeniu usług mających na celu zapobieganie 

problemom zdrowia psychicznego, a w przypadku gdy takowe wystąpią, 

rozwiązywanie ich; 

7. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 

Komisji. 

                                                 
1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 

większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 

przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu. 


