
 

 

10 Diċembru 2014    

Lejn it-Twaqqif tal-Kummissjoni għad-

Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza 

Konsultazzjoni tal-White Paper 

 

Progress sa issa 

Wara l-ewwel fażi ta’ konsultazzjoni li għalqet fit-28 ta’ Marzu 2014, il-Ministeru 

għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili rċieva 15-il 

sottomissjoni. Barra minn hekk, bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni, saru seba’ 

laqgħat internazzjonali ma’ rappreżentanti minn istituzzjonijiet u awtoritajiet oħra. Ir-

rapport dwar ir-riżultat tal-konsultazzjoni jinstab hawn taħt. 

 

L-ewwel fażi tal-proċess tal-konsultazzjoni talbet l-opinjonijiet tal-pubbliku dwar 

dawn il-mistoqsijiet: 

 Taħseb li d-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza huma protetti u promossi 

biżżejjed f’Malta? 

 Jekk le: 



o Liema drittijiet tal-bniedem taħseb li għandhom bżonn aktar 

protezzjoni u promozzjoni? 

o Kif tista’ Malta tipproteġi aħjar u tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u 

l-ugwaljanza b’mod  ħolistiku? 

o Hemm xi mudelli li taf bihom u li taħseb li l-Gvern għandu jikkonsidra li 

jesplora fir-rigward ta’ liġijiet, qafas istituzzjonali, jew għat-tnejn li 

huma? Jekk iva, x’inhu tant tajjeb dwar dawn il-mudelli? 

Rakkomandazzjoni komuni fil-maġġoranza tas-sottomissjonijiet kienet tirreferi għall-

ħtieġa li titwaqqaf Istituzzjoni Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem indipendenti 

konformi mal-Prinċipji ta’ Pariġi, u li jkollha il-mandat, ir-riżorsi u l-awtorità biex 

taġixxi bħala punt ċentrali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza f’Malta. 

 

Din il-White Paper 

Fil-Jum Dinji għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet 

tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili nieda White Paper bl-għan li titwaqqaf 

Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li tkun konformi mal-Prinċipji 

ta’ Pariġi li jistabilixxu l-ogħla standards għal istituzzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. 

Permezz ta’ din il-White Paper, il-Gvern qiegħed iniedi żewġ aboozzi 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.  

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

l-Kummissjoni. 

 

Mistoqsijiet ta’ Konsultazzjoni  

Fl-opinjoni tiegħek, il-mod kif il-White Paper tipproponi li titratta s-suġġett xieraq? 

Għaliex? X’hemm nieqes? X’hemm bżonn li jkun aktar b’saħħtu?  

 



Sottomissjonijiet 

Jekk jogħġbok ibgħat is-sottomissjoni tiegħek sal-10 ta’ Frar 2015 permezz ta’ 

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

Imejl:   humanrights.msdc@gov.mt 

Bil-posta:   HREC Consultation 

Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u 

Libertajiet Ċivili 

   Barriera Wharf 

   Valletta VLT 1971 

 

Grazzi tal-interess u tas-sottomissjonijiet tiegħek. 

 

** Importanti li tkun taf li s-sottomissjonijiet jistgħu jkunu ppubblikati fuq is-sit tal-internet fi 

tmiem il-konsultazzjoni pubblika. 
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