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STQARRIJA STAMPA 

Il-Kummissjoni Ewropea tirrakkomanda t-tisħiħ tal-entitajiet nazzjonali għall-ugwaljanza 

 

“Fl-UE m’hawnx post għad-diskriminazzjoni. Għandna niżguraw li l-entitajiet nazzjonali għall-

ugwaljanza huma indipendenti, b’riżorsi sabiex jagħmlu dak li jagħmlu l-aħjar. Dawn huma l-

għassiesa tal-ġustizzja, li jiżguraw li ċ-ċittadini kollha jingħataw drittijiet ugwali u opportunitajiet 

indaqs”.  Din hija t-traduzzjoni ta’ dak li stqarret Věra Jourová, il-Kummissarju Ewropew għall-

Ġustizzja, il-Konsumaturi u l-Ugwaljanza tal-Ġeneru. 

L-entitajiet għall-ugwaljanza huma organizzazzjonijiet indipendenti li jassistu lill-vittmi ta’ 

diskriminazzjoni, josservaw u jirrapurtaw dwar oqsma relatati mad-diskriminazzjoni filwaqt li jaħdmu 

sabiex jippromwovu l-ugwaljanza. Fit-22 ta’ Ġunju 2018, il-Kummissjoni Ewropea rrakkomandat sett 

ta’ miżuri lill-Membri Stati sabiex jiżguraw li l-entitajiet għall-ugwaljanza jipproteġu liċ-ċittadini u 

jiġġieldu d-diskriminazzjoni b’mod effettiv.  

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza (NCPE), bħala waħda minn dawn l-

entitajiet għall-ugwaljanza madwar l-UE, tilqa’ dawn il-miżuri flimkien mal-European Network of 

Equality Bodies (EQUINET) li tinkludi sitta u erbgħin (46) entità għall-ugwaljanza minn 34 pajjiż 

madwar l-Ewropa. 

Hekk bħall-entitajiet għall-ugwaljanza oħra, l-NCPE hija mwaqqfa bil-liġi, preċiżament bil-Kapitolu 

456 tal-Liġijiet ta’ Malta (2004).  Il-mandat tal-Kummissjoni kien żviluppat matul is-snin u jkopri l-

oqsma tas-sess/ġeneru u r-responsabbiltajiet li ġġib il-familja, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-

reliġjon jew twemmin, l-oriġini etnika jew razzjali, u l-identità tal-ġeneru, espressjoni tal-ġeneru jew 

karatteristiċi tas-sess, kif ukoll id-dritt tal-moviment liberu għall-ħaddiema tal-UE. 

L-ewwel punt ta’ kuntatt, għal dawk li jfittxu biex jagħmlu lment dwar każ ta’ diskriminazzjoni u għal 

referenza dwar oqsma relatati mat-trattament ugwali u d-diskriminazzjoni, huwa ġeneralment l-

entità għall-ugwaljanza tal-pajjiż.  F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea addottat 

Rakkomandazzjoni dwar l-istandards tagħhom li jikkonċernaw il-mandat, l-indipendenza u l-

effiċjenza tagħhom, kif ukoll il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni.  Dan bl-għan li tarmonizza x-xogħol 

tal-entitajiet għall-ugwaljanza madwar l-UE u ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà. 

L-indipendenza tal-entitajiet dwar l-ugwaljanza hija kruċjali għal operat effettiv u għal impatt iktar 

b’saħħtu fis-soċjetà.  L-istandards jirrakkomandaw li l-indipendenza tagħhom tista’ tiġi msaħħa 

permezz tal-istrutturi amministrattivi, l-allokazzjoni tal-baġit, il-proċeduri tal-immaniġġjar tar-riżorsi 

u l-proċeduri biex jinħatru u jitneħħew membri tal-istaff. 

Riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi adegwati huma standard ieħor importanti għall-effiċjenza ta’ 

entità għall-ugwaljanza.  Dawn ir-riżorsi huma vitali biex jitwettqu l-funzjonijiet tagħhom li jinkludu: 

assistenza indipendenti lill-vittmi u l-immaniġġjar tal-ilmenti; servejs u rapporti indipendenti; 

rakkomandazzjonijiet dwar leġiżlazzjoni, politika, proċeduri, programmi u prattiċi; kif ukoll il-

promozzjoni tal-ugwaljanza. 

Minn barra dan, l-entitajiet għall-ugwaljanza huma mħeġġa biex jiddjalogaw u jikkooperaw b’mod 

effettiv ma’ organizzazzjonijiet oħra, inkluż entitajiet għall-ugwaljanza, fil-livell nazzjonali, Ewropew u 

internazzjonali. 
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Dawn l-istandards iħeġġu l-iżvilupp kontinwu tal-entitajiet għall-ugwaljanza.  F’Malta, għaddejja 

ħidma sabiex l-NCPE tiġi msaħħa u mibdula f’Kummissjoni dwar id-Drittijiet Umani u l-Ugwaljanza li 

tkopri l-protezzjoni tal-ugwaljanza u d-drittijiet umani.  Hekk kif jirrakkomandaw l-istandards, il-

mandat se jiġi mwessa, l-indipendenza u l-effiċjenza tagħha se jiġu msaħħa, u l-koordinazzjoni u l-

kooperazzjoni jinfirxu iktar. 

Permezz ta’ dawn l-istandards, il-Kummissjoni Ewropea tisħaq dwar it-tisħiħ tal-entitajiet għall-

ugwaljanza u l-implimentazzjoni kontinwa tal-leġiżlazzjoni dwar l-ugwaljanza li jagħmlu differenza fil-

kwalità tal-ħajja ta’ kulħadd madwar l-Unjoni Ewropea kollha. 

 

Għal iktar informazzjoni –NCPE: equality.gov.mt  
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