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Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o duševnem zdravju 

prosilcev za azil1 

1. EU se sooča z migrantsko krizo, saj številni migranti v begu pred vojno ali pregonom 

prosijo za azil. 

2. Ti ljudje so izkusili neznosno pomanjkanje in strah, postali žrtve in utrpeli hude 

posledice vojne, terorizma in pogosto zločinskih dejavnosti trgovcev z ljudmi. 

3. Zapustiti so morali svoje bližnje, sedaj pa se soočajo z zavračanjem in agresijo v 

številnih skupnostih, ki so jih sprejele. 

4. Takšne okoliščine lahko negativno vplivajo na zdravje, zlasti duševno. 

5. Najhujše duševne posledice zaradi dogodkov iz preteklosti in sedanjosti lahko pridejo 

do izraza šele potem, ko prispejo v novo domovino. 

6. Svet in Komisijo se zato poziva, naj: 

– upoštevata potrebe prosilcev za azil na področju duševnega zdravja ter pri izvajanju 

svojih pristojnosti v skladu s Pogodbami pokažeta sočutje do njihove stiske; 

– priznata posttravmatsko stresno motnjo in druge duševne bolezni (npr. depresijo) 

ter pomagata pri njihovi obravnavi; 

– prispevata k zagotavljanju podpore in storitev za preprečevanje težav v zvezi z 

duševnim zdravjem ter k njihovi obravnavi, če se pojavijo; 

7. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji. 

                                                 
1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 

poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 

zavezujoča. 


