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Písemné prohlášení v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu o duševním
zdraví žadatelů o azyl1

1. EU se potýká s „migrační krizí“: velkým počtem migrantů usilujících o získání azylu
a prchajících před válkou či pronásledováním.
2. Tyto osoby zažily nesnesitelnou deprivaci a strach, byly pronásledovány a na vlastní kůži
pocítily otřesné důsledky války, terorismu a často i trestné činnosti převaděčů.
3. Byly nuceny opustit své blízké a nyní jsou v mnoha komunitách, které je přijaly,
vystaveny odmítání a útokům.
4. Tyto okolnosti mohou mít neblahý vliv na jejich zdraví, zejména na zdraví duševní.
5. Nejhorší následky jejich prožitků z minulosti i současnosti se na jejich duševním zdraví
mohou projevit teprve poté, co přijdou do svého nového domova.
6. Vyzýváme proto Radu a Komisi, aby:
–

při uplatňování svých pravomocí podle Smluv přihlížely k potřebám žadatelů o azyl
souvisejícím s duševním zdravím a projevovaly pochopení pro jejich tíživou situaci;

–

zjišťovaly případy posttraumatického stresového syndromu a jiných problémů
v oblasti duševního zdraví (např. deprese) a napomáhaly k jejich řešení;

–

přispívaly k poskytování podpory a služeb zaměřených na prevenci problémů v oblasti
duševního zdraví a případně na jejich řešení.

7. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo
pro Parlament závazné.
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