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Písomné vyhlásenie predložené v súlade s článkom 136 rokovacieho poriadku 

Európskeho parlamentu o duševnom zdraví žiadateľov o azyl1 

1. EÚ čelí migračnej kríze: vysokému počtu migrantov hľadajúcich azyl a utekajúcich pred 

vojnou a prenasledovaním. 

2. Títo jednotlivci sa stretli s neznesiteľnou núdzou a strachom, boli prenasledovaní a trpeli 

hroznými dôsledkami vojny, terorizmu a často sa stali terčom trestných činností 

prevádzačov ľudí. 

3. Museli opustiť svojich blízkych a v súčasnosti čelia odmietnutiu a útokom v mnohých 

komunitách, ktoré ich prijímajú. 

4. Tieto okolnosti môžu mať škodlivý vplyv na zdravie, a najmä na duševné zdravie.  

5. Najhorší vplyv ich minulosti a súčasnej situácie na duševné zdravie sa môže prejaviť až 

po ich príchode do ich novej domoviny. 

6. Rade a Komisii sa preto adresuje výzva, aby: 

 – zohľadnili potreby žiadateľov o azyl týkajúce sa duševného zdravia a preukázali súcit 

s ich osudom pri vykonávaní svojich príslušných právomocí vyplývajúcich zo zmlúv;  

 – uznali syndróm posttraumatického stresu (PTSS) a ďalších duševných porúch (napr. 

depresia) a prispeli k ich riešeniu; 

 – prispeli k poskytnutiu podpory a služieb zameraných na problémy duševného zdravia 

a riešili ich, keď sa objavia. 

7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii. 

                                                 
1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané 

väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa 

adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné. 


