
dilluns, 21 de març de 2022

Directrius operacionals per aplicar la Directiva
sobre protecció temporal
Des de l’inici de la invasió militar russa d’Ucraïna, el 24 de
febrer, han fugit del país més de 3 milions de persones, i
les estimacions de l’ONU indiquen que més de la meitat
són menors. Davant d’aquesta situació sense precedents,
la UE va acordar en temps rècord d’activar la Directiva de
protecció temporal [ 

 per ajudar els quihttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN ]
fugen de la guerra d’Ucraïna. La Directiva va esdevenir immediatament aplicable el 4 de març i actualment
ofereix protecció immediata i un estatus jurídic clar a milions de persones.

Avui la Comissió presenta unes directrius [ 
https://ec.europa.eu/home-affairs/communication-operational-guidelines-establishing-existence-mass-influx-displaced-persons-ukraine_en
operacionals per ajudar els estats membres en l’aplicació de la Directiva. Es tracta d’unes directrius extenses]

que ajudaran els qui arriben a disposar d’un nivell de drets consistent i efectiu i els estats membres a assumir
les seves noves responsabilitats.

El vicepresident per a la Promoció de l’Estil de Vida Europeu, Margaritis , ha declarat: «Schinas Portem a la
pràctica la decisió sense precedents de concedir protecció immediata a tothom que vivia a Ucraïna. Per ajudar a
fer que aquest procés sigui el més àgil possible, la Comissió ajuda els estats membres amb directrius
operacionals. Per exemple, per garantir que la gent pot circular lliurement per la Unió, s’hi especifica que han de
poder rebre, a la frontera mateix, visats per a 15 dies i que en tot cas no s’ha de multar els qui s’encarreguin de
traslladar-los sense documentació. Una de les preocupacions principals ara com ara és el nombre de menors

.»que arriben sense acompanyants, als quals cal registrar i que han de rebre atenció especialitzada

La comissària d’Afers d’Interior, Ylva , ha declarat: «Johansson En cosa de dies, 3 milions de persones han
travessat la frontera cap a la UE. Les mostres de solidaritat han estat immenses i la reacció de les
administracions, impressionant; però no és gens fàcil vetllar perquè els sistemes nacionals no se sobresaturin i
perquè la gent rebi la protecció que mereix. Arran de les preguntes dels estats membres, proposem les
següents directrius operacionals, que anirem actualitzant tot sovint per garantir que la Comissió dona suport als

.»estats membres al llarg de tot el procés, des de l’arribada fins a la integració

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/directrices-directiva-sobre-proteccion-temporal.pdf ]
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