
 
 
 
 
 
 
 
 

L-ISTITUT EWROPEW GĦALL-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI  
 

U 
 

L-AĠENZIJA TAD-DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-UNJONI EWROPEA  
 
 
 

Ftehim ta’ Kooperazzjoni 
  
 
 
 



 
 
 
 
Preambolu  
 
L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (FRA) u l-Istitut Ewropew 
għall-Ugwaljanza Bejn Is-Sessi (EIGE);   
 
Minn hawn ’il quddiem imsemmija individwalment ‘il-Parti’ jew kollettivament ‘il-
Partijiet’;  
 
Wara li kkunsidraw ir-Regolament tal-Kunsill Nru 168/2007 tal-15 ta’ Frar 2007 li 
jwaqqaf l-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod 
partikolari l-Artikolu 4.1 li jistipula l-kompiti tal-FRA; 
 
Wara li kkunsidraw ir-Regolament (KE) Nru 1922/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 u b’mod partikolari l-Artikolu 3.1 li jistipula l-kompiti 
tal-EIGE; 
 
 
Waqt li fakkru li l-ħarsien tad-drittijiet tan-nisa u l-implimentazzjoni tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi huma prerekwiżiti neċessarji għal ħarsien effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem u 
illi jeħtieġ li ssir enfasi fuq il-komplimentaritajiet tagħhom;  
. 
 
Wara li kkunsidraw il-valur miżjud tal-kollaborazzjoni bejn l-aġenziji biex jitrawwem 
fehim komuni fl-oqsma ta’ kooperazzjoni identifikati, kif ukoll biex jintlaħqu l-għanijiet 
rispettivi tagħhom u jiġu massimizzati l-benefiċċji; 
 
 
Qablu kif ġej:  
 
 
 

Artikolu 1 
Għan 

 
L-għan ta’ dan l-Ftehim ta’ Kooperazzjoni huwa li jistabbilixxi qafas ġenerali għall-
kooperazzjoni bejn il-FRA u l-EIGE bl-għanijiet li:   

• jrawmu l-kolloborazzjoni mill-qrib fir-riċerka, fil-komunikazzjoni u fil-bini ta’ 
netwerks 

• jsaħħu l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ugwaljanza bejn is-sessi;  

• jużaw bl-aħjar mod possibbli r-riżorsi umani u finanzjarji fl-aġenziji rispettivi 
tagħhom; 

• jżidu l-effikaċja u jevitaw ix-xogħol doppju; 

• jiżguraw il-koerenza u s-sinerġija fir-riċerka bil-ħsieb li jsir l-aqwa użu mill-
impatt tal-inizjattivi kollha li jittieħdu fl-UE favur it-titjib fl-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel fl-Ewropa. 



 
 

Artikolu 2 
Strateġija komuni għall-integrazzjoni tas-sessi 

 
1.  Il-Partijiet ser jikkooperaw biex irawmu fehim komuni tal-integrazzjoni tas-sessi 
fil-kuntest tal-attivitajiet tagħhom skont il-programmi ta’ ħidma għaż-żmien medju u 
annwali u biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom fejn xieraq.  
 
2.  Biex jiksbu dan, il-Partijiet ser iqisu l-iżvilupp ta’ għodod xierqa ħalli jidentifikaw 
id-differenzi kurrenti li hemm fil-kwistjonijiet tal-integrazzjoni tas-sessi fuq livell 
operattiv u prattiku li jirrigwardaw l-attivitajiet tagħhom. Fejn ikun fattibbli, il-Partijiet 
ser iqisu l-possibbiltà u l-adegwatezza li jqarrbu lejn xulxin l-prattiki attwali u ser 
jikkollaboraw fl-iżvilupp ta’ prattiki tajba, noti gwida u inizjattivi simili.  
 
3. Il-Partijiet ser jikkonsultaw lil xulxin dwar l-attivitajiet ta’ interess komuni li ser 
jidhru elenkati fil-programmi ta’ ħidma tagħhom għaż-żmien medju u annwali. 
 
4.  Dan il-Ftehim ta’ Koperazzjoni jista' jiġi kkumplimentat bi pjanijiet ta’ azzjoni li 
jkunu soġġetti għal reviżjonijiet regolari li jelenkaw l-attivitajiet konkreti kif ukoll l-
iskedi rispettivi tal-implimentazzjoni tagħhom, kull meta dan jitqies meħtieġ.  
 
5. Il-Partijiet jistgħu joffru, jekk issir talba, il-kompetenza tagħhom fid-diversi 
fażijiet tal-attività operattiva jew speċifika. Dan jista’ jinkludi pariri dwar kif l-
ugwaljanza bejn is-sessi tista’ tiġi integrata fit-tfassil, fl-implimentazzjoni u fil-
valutazzjoni ta’ attivitajiet li jitqiesu xierqa mill-Partijiet.  
 
6. Il-Partijiet ser jiskambjaw informazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-
integrazzjoni tas-sessi. 

 
 

Artikolu 3 
Riċerka 

 
1. Il-Partijiet għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar attivitajiet ta’ riċerka 
ġejjiena li jkunu ta’ interess reċiproku u dwar żviluppi rilevanti fir-riċerka. 
 
2.  Il-Partijiet ser jistiednu lil xulxin jattendu laqgħat rilevanti ta’ esperti u, fejn ikun 
xieraq, jikkollaboraw f’eżerċizzji ta’ stħarriġ għal proġetti ta’ riċerka u f‘attivitajiet oħra 
jew pubblikazzjonijiet ġejjiena.   
 
 

Artikolu 4 
Il-bini ta’ netwerks u avvenimenti komuni 

 
1. Il-Partijiet ser jagħmlu sforz konġunt biex jidentifikaw partijiet interessati u 
gruppi mira komuni u biex jiskambjaw informazzjoni dwar l-interazzjoni rispettiva 
tagħhom mal-partijiet interessati. 
 

 



2. Il-Partijiet, fejn ikun xieraq, ser jikkooperaw fl-ippjanar u fl-implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet fil-bini ta’ networks u ser jorganizzaw avvenimenti flimkien.  
 
 

Artikolu 5 
Komunikazzjoni u tixrid ta’ informazzjoni 

 
1. Il-Partijiet ser jiżguraw it-tixrid ta’ informazzjoni dwar suġġetti relevanti fost il-
partijiet interessati u s-sħab tagħhom. 
 
2.  Il-Partijiet ser jiskambjaw informazzjoni relatata ma’ attivitajiet strateġiċi ta’ 
komunikazzjonijiet biex b’hekk jiżguraw li jkollhom vuċi aktar magħquda fl-oqsma tas-
sessi u tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE. 
 
3. Il-Partijiet, fejn ikun rilevanti, ser jorganizzaw attivitajiet komuni għall-istampa 
(messaġġi; stqarrijiet; aġġornamenti; gruppi ta’ ħidma) sabiex joħolqu sinerġija u 
jiżguraw il-konsistenza. 
 
4. Il-Partijiet ser jiskambjaw prattiki innovattivi fir-rigward tal-komunikazzjoni bl-
internet, tal-midja soċjali u tal-bini ta’ netwerks. 
 
 

Artikolu 6 
Kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji 

 
1.   Il-Partijiet ser jiskambjaw l-esperjenza tagħhom fi kwistjonijiet finanzjarji u 

amministrattivi. 
 

2. Il-Partijiet ser ikunu jistgħu jniedu sejħiet għal offerti konġunti f’attivitajiet li 
jkunu ta’ interess komuni u kumpatibbli mal-programmi ta’ ħidma tagħhom għaż-
żmien medju u annwali. L-arranġamenti xierqa li jistabbilixxu l-proċedura ser ikunu 
miftehma bejn iż-żewġ Partijiet. 
 
 

Artikolu 7 
Assistenza reċiproka 

 
Il-Partijiet ser jgħinu lil xulxin, bil-ħsieb li jimplimentaw il-mandati u l-programmi 

ta’ ħidma annwali rispettivi tagħhom, biex fejn ikun xieraq jistabbilixxu kuntatti u jħaffu 
l-komunikazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri u ma’ partijiet 
interessati oħrajn.  
 
 

Artikolu 8 
Punti ta’ Kuntatt 

 
 Iż-żewġ partijiet ser jinnominaw persuni ta’ kuntatt ewlenin għal oqsma 
speċifiċi ta’ interess komuni.  
 
 



Artikolu 9 
Spejjeż 

 
Il-Partijiet ikopru l-ispejjeż tagħhom stess li jakkumulaw matul dan l-

implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni, sakemm ma jsirx qbil mod ieħor skont 
il-każ.  
 
 

Artikolu 10 
Kunfidenzjalità 

 
Kull Parti tintrabat li tgħodd b’kunfidenzjali kwalunkwe informazzjoni, dokument 

jew materjal ieħor li jiġi kkomunikat lilha mill-Parti l-oħra, li ma tiżvelahx lil partijiet 
terzi mingħajr ma tikseb minn qabel il-kunsens miktub tal-Parti l-oħra, u li ma tuża l-
ebda informazzjoni bħal din għal kull fini ieħor għajr l-implimentazzjoni ta’ dan il-
Ftehim ta’ Kooperazzjoni. 

 
Għall-fini ta’ dan il-ftehim, l-iskambju ta’ informazzjoni kklassifikata tal-Unjoni 

Ewropea (UE) huwa limitat sal-livell RISTRETT/RESTREINT UE . Kull Parti tintrabat 
li tħares il-miżuri tas-sigurtà kollha li huma relatati mal-protezzjoni ta’ informazzjoni 
kklassifikata tal-UE. 
 
 

Artikolu 11 
Soluzzjoni ta’ tilwim 

 
It-tilwim kollu li jista’ jirriżulta mill-interpretazzjoni jew mill-applikazzjoni tal-

Ftehim ta’ Koperazzjoni preżenti, għandu jissolva permezz ta’ konsultazzjonijiet u 
negozjati bejn ir-rappreżentanti tal-Partijiet.  
 
 

Artikolu 12 
Emendi u żidiet 

 
1.  Dan il-Ftehim ta’ Koperazzjoni jista’ jiġi emendat fi kwalunkwe żmien bil-
kunsens reċiproku tal-Partijiet. L-emendi u ż-żidiet għandhom ikunu bil-miktub.  
 
2.  Waħda mill-Partijiet tista’ titlob konsultazzjonijiet bil-ħsieb li temenda dan il-
Ftehim ta’ Kooperazzjoni. 
 
 

Artikolu 13 
Tmiem tal-Kuntratt 

 
Waħda mill-Partijiet tista’ ttemm dan il-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bil-miktub 

b’avviż sitt xhur qabel.  
 
 



Artikolu 14 
Dħul fis-seħħ 

 
Dan il-Ftehim ta’ Koperazzjoni jidħol fis-seħħ l-għada tal-firma tiegħu miż-żewġ 

Partijiet.  
 
Magħmul bl-Ingliż b’żewġ kopji.  
 
 
 
 


