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Lejn Qafas b’Saħħtu ta’ Drittijiet tal-Bniedem u Ugwaljanza  
 

KONSULTAZZJONI DWAR L-ABBOZZI TA’ LIĠI 
 

 

1. Progress sa Issa 
 

Bil-għan li jsaħħaħ il-qafas tad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza f’Malta, il-Gvern nieda 

proċess ta’ ristrutturar tal-liġijiet preżenti f’dan is-settur. L-iskop huwa li tisaħħaħ l-

istituzzjoni li tħares u timplimenta dawn il-liġijiet, kif ukoll li l-individwi jkunu provduti 

b’mekkaniżmu effettiv kontra d-diskriminazzjoni u kwalunkwe ksur ieħor tad-drittijiet tal-

bniedem tagħhom.  

 

L-istituzzjoni nazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem ser tkun mudellata fuq il-Prinċipji ta’ Pariġi 

tan-Nazzjonijiet Magħquda, kif ukoll il-mudell ta’ organiżmi għall-ħarsien tal-ugwaljanza tal-

Unjoni Ewropea, skont id-direttivi dwar l-ugwaljanza Ewropej.  

 

Għaldaqstant, il-Gvern nieda Konsultazzjoni Pubblika bejn l-24 ta’ Frar 2014 u t-28 ta’ 

Marzu 2014. Wara din l-ewwel fażi ta’ konsultazzjoni, it-tieni pass kien Konsultazzjoni dwar 

White Paper bejn 10 ta’ Diċembru 2014 u l-10 ta’ Frar 2015, li l-għan tagħha hu li twaqqaf 

Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li tkun ibbażata fuq il-Prinċipji ta’ 

Pariġi. Permezz ta’ din il-White Paper, il-Gvern qiegħed iniedi żewġ abozzi ta’ liġi f’dan is-

sens: 

 

1. Att dwar l-Ugwaljanza, li l-iskop tiegħu hu li jilħaq l-ogħla standards tal-ugwaljanza 

u l-anti-diskriminazzjoni; u 

2. Att dwar il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li jistabillixi l-

Kummissjoni. 

 

Sadanittant, ġie mwaqqaf Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Integrazzjoni fi ħdan il-

Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili, f’Novembru 

2015. 

 

Malta rratifikat ukoll Protokol 12 tal-Konvenzjoni Ewropea fuq id-Drittijiet tal-Bniedem li 

tiprovdi projbizzjoni ġenerali tad-diskriminazzjoni. Il-Protokol ineħħi l-limitazzjonijiet tal-



applikazzjoni ta’ Artiklu 14 (non-diskriminazzjoni) tal-Konvenzjoni u jiggarantixxi li ħadd 

ma jkun diskriminat abażi ta’ kwalunkwe bażi minn awtorità pubblika.  

 

2. L-Abbozzi 

 
Fl-10 ta’ Diċembru 2015, il-Jum Dinji għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Ministeru għad-Djalogu 

Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili ippreżenta dawn iż-żewġ abbozzi ta’ 

liġi waqt seminar pubbliku. Dawn l-abbozzi issa huma miftuħa għal konsultazzjoni pubblika 

qabel ma jiġu finalizzati u jkunu preżentati għall-ewwel qari fil-Parlament. 

 

3. Mistoqsijiet ta’ konsultazzjoni 
 

Il-Gvern qiegħed jitlob lill-publiku sabiex jirrifletti fuq iż-żewġ abbozzi ta’ liġi u jagħti l-

kontribut tiegħu kif mitlub hawn taħt.  

 

a) Fejn hemm kwistjoni dwar Artiklu speċifiku f’wieħed mill-abbozzi, int mitlub 

tirreferi għall-Abbozz u l-artiklu speċifiku, u tikkummenta dwar dak li fl-opinjoni 

tiegħek għandu jiġi miżjud jew imneħħi bl-aktar mod jkun konċiż u dirett possibbli.  

 

Fl-interess ta’ ċarezza, ikun apprezzat jekk jingħataw formolazzjonijiet alternattivi tal-

artiklu in kwistjoni li jaqbel mal-proposta tiegħek.  

 

b) Fejn hemm kwistjoni li l-abbozzi ma jittrattawx direttament jew huma vagi dwarha, 

il-proposta għandha tiġi spjegata u idealment ifformolata fi proposta konkreta sabiex 

tiġi ntrodotta fl-abbozz skont il-bżonn.   

 

4. Sottomissjonijiet 
 

Formola onlajn:  www.msdc.gov.mt/humanrights 

Bl-imejl:   humanrights.msdc@gov.mt 

Bil-posta:  Human Rights & Equality Consultation 

Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties 

Barriera Wharf 

Valletta VLT 1971 

 

 

Is-sottomissjonijiet għandhom jaslu sal-Ħadd 31 ta’ Jannar 2015. 

 

 

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek. 

 

 

 

Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet se jkunu ppubblikati kollha fuq is-sit tal-internet fi 

tmiem il-konsultazzjoni. 
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