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Declarație scrisă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, referitoare 

la sănătatea mintală a solicitanților de azil1 

1. UE se confruntă cu o „criză a migrației”: un număr mare de migranți solicită azil, fugind 

din calea războiului și persecuțiilor. 

2. Aceste persoane au îndurat lipsuri de nesuportat și au trăit în frică, au fost victimizate și au 

suferit din cauza consecințelor îngrozitoare ale războiului și terorismului și, deseori, din 

cauza activităților infracționale ale traficanților de persoane. 

3. Au fost nevoite să-i lase pe cei dragi în țara de origine și se confruntă cu respingere și 

agresiuni în multe dintre comunitățile în care sunt primite. 

4. Aceste circumstanțe pot avea un efect negativ asupra sănătății, mai ales asupra sănătății 

mintale. 

5. Cele mai grave consecințe asupra sănătății mintale, efecte ale situației în care s-au aflat 

sau se află, devin vizibile doar după ce au ajuns în noua lor țară. 

6. Așadar, se solicită Consiliului și Comisiei: 

 – cu prilejul exercitării competențelor lor respective conferite de tratate, să ia în 

considerare necesitățile solicitanților de azil referitoare la sănătatea mintală și să dea 

dovadă de înțelegere pentru situația dificilă în care se află; 

 – să recunoască sindromul stresului posttraumatic și alte afecțiuni mintale (de ex. 

depresie) și să contribuie la tratarea lor; 

 – să contribuie la furnizarea serviciilor de prevenire a problemelor de sănătate mintală, 

și, în caz că acestea survin, la tratarea lor. 

7. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei. 

                                                 
1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 

în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în 

procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 

Parlamentul. 


