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Subiect: Activarea Directivei privind protecția temporară ca răspuns la cutremurul devastator din 
Turcia

Luni, 6 februarie 2022, provincia Gaziantep din Turcia a fost lovită de unul dintre cele mai 
devastatoare cutremure care au afectat vreodată țara, cu o magnitudine de 7,8. Seismul principal a 
fost urmat de mai multe replici care au perturbat activitățile de căutare și salvare și au pus și mai mult 
oamenii în pericol.

La 13 februarie, au fost raportate peste 36 000 de decese între sudul Turciei și vestul Siriei. Cel puțin 
13,5 milioane de persoane au fost afectate, întrucât infrastructura critică și serviciile publice de bază 
au fost distruse sau grav afectate. Cutremurul s-a axat pe o regiune care avea deja nevoi umanitare 
critice, din cauza prezenței refugiaților sirieni strămutați de război în ultimul deceniu.

UE a reacționat imediat, mobilizând salvatori prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, 
dar milioane de oameni au pierdut totul și trăiesc în prezent în condiții extrem de dificile.

Având în vedere această situație:

1. Ce măsuri suplimentare va lua Comisia pentru a ajuta autoritățile locale din regiune?

2. Consideră Comisia că ar putea activa Directiva privind protecția temporară1 pentru a asigura 
crearea de coridoare umanitare între UE și regiunile afectate?

3. Intenționează Comisia să elaboreze o astfel de propunere?

Depunere: 17.2.2023

1 Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției 
temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între 
eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 
212, 7.8.2001, p. 12).


