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Kelmtejn qabel

L-avvenimenti fl -2007 wrew għal darba oħra li s-soċjetajiet u l-mexxej ja 

politiċi Ewropej iridu jibqgħu sodi fi l-ġlieda kontra l-inugwaljanzi eżistenti, ir-

reati ta’ natura razzista, u l-esklużjoni soċjali ta’ membri żvantaġġjati tas-soċjetà. 

L-2007 kienet sena mimlija ħafna għall-Aġenzija Ewropea għad-Drittijiet Funda-

mentali (FRA) li f’din is-sena, issostitwiet iċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar 

ir-Razziżmu u l-Ksenofobija (EUMC). Il-prijoritajiet tal-ħidma tal-Aġenzija ff ukaw 

fuq attivitajiet ta’ ġbir u analiżi ta’ dejta sekondarja, riċerka, komunikazzjoni u koo-

perazzjoni, bil-għan li jiġi sostnut l-iżvilupp ta’ politiki u prattiċi effi  kaċi.

Fil-15 ta’ Frar 2007, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 168/07 li 

jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija 

daħlet fi s-seħħ fl -1 ta’ Marzu 2007. Dan l-iżvilupp jirrifl etti l-kuxjenza akbar ta’ 

dawk li jiddeċiedu l-politika għall-fatt li l-ġbir ta’ dejta affi  dabbli, l-iżvilupp ta’ 

analiżijiet komparattivi solidi, u l-implimentazzjoni ta’ riċerki transnazzjonali fi l-

qasam tad-drittijiet fundamentali huma rekwiżiti importanti fi t-tiswir ta’ politiki 

u miżuri bbażati fuq l-evidenza. It-twessigħ tax-xogħol ta’ riċerka tal-Aġenzija lil 

hinn mill-kwistjoni tar-razziżmu u tal-intolleranza relatati se jipprovdi lill-UE b’in-

formazzjoni ġdida u konsolidata dwar ambiti kritiċi relatati tad-drittijiet fundamen-

tali.

It-trasformazzjoni tal-EUMC fl -Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 

tagħti wkoll l-opportunità biex wieħed jirrifl etti fuq l-attivitajiet imwettqa u li tin-

silet tagħlima minnhom; fl -2007 dawn l-attivitajiet reġgħu taw kontribut sinifi kanti 

fi t-tiswir tal-politika kontra r-razziżmu. L-Aġenzija kkontribwiet sabiex jitkabbar 

l-għarfi en dwar id-diskriminazzjoni u l-ksenofobija li jeżistu fl -Istati Membri tal-

UE. Ir-rapporti tagħha ppermettew li jsir ċertu tqabbil bejn is-sitwazzjoni f’pajjiżi 

diff erenti tal-UE u żvelaw xejriet fuq bosta snin fi  ħdan il-pajjiżi. Il-konklużjonijiet 

u l-opinjonijiet meħuda minn dawn ir-rapporti ġew inklużi fi l-proċess tat-tiswir 

tal-politika tal-UE u infurmaw il-ħidma tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-

Kummissjoni. Is-soċjetà ċivili setgħet tuża r-riżultati tar-rapporti biex turi l-inug-

waljanzi eżistenti u tinkoraġġixxi rispons mill-partijiet interessati rilevanti.

C
op

yr
ig

h
t:

 F
R

A
/W

ol
fg

a
n

g 
V

og
lh

u
be

r

Anastasia Crickley, 

President tal-Bord ta’ Tmexxija 

tal-FRA

Constantinos Manoloupolos

Aġent Direttur tal-FRA

Kelmtejn qabel
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Iżda l-ħidma tal-Aġenzija tiff oka wkoll fuq żviluppi pożittivi li jindikaw 

soluzzjonijiet prattiċi għal ħafna mill-problemi li xi nies iqisuhom li huma intrat-

tabbli. B’dan il-mod, l-Aġenzija ppruvat turi lil dawk li jsawru l-politika fl -UE li 

l-politiki u l-miżuri ta’ nondiskriminazzjoni mhux biss huma mixtieqa u meħtieġa 

mid-direttivi tal-UE, iżda jistgħu jitwettqu u għandhom benefi ċċji prattiċi għas-

soċjetà kollha kemm hi.

L-isfi da prinċipali tal-Ewropa għall-ġejjieni hija li tippromwovi soċjetà 

inklussiva fuq il-bażi tar-rispett tad-diversità, tal-ugwaljanza u tad-drittijiet funda-

mentali għal kulħadd. Nemmnu bis-sħiħ li l-Aġenzija, fi l-qafas tal-mandat il-ġdid 

tagħha, se tkompli l-ħidma tal-EUMC u ssaħħaħ l-appoġġ tagħha għal Ewropa li 

lkoll nistgħu naqsmu b’mod ugwali u li nkunu kburin biha.

Nixtiequ nirringrazzjaw lill-Bord ta’ Tmexxija u lill-persunal tal-Aġenzija 

għall-appoġġ u l-impenn tagħhom u għax-xogħol importanti li wettqu.

Anastasia Crickley, 

President tal-Bord ta’ Tmexxija

Constantinos Manoloupolos, 

Aġent Direttur tal-FRA
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X’inhi l-FRA u kif taħdem

X’inhi l-FRA u kif taħdem
L-istabbiliment tal-Aġenzija

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA)1 hija 

waħda mill-aġenziji tal-UE li ġew stabbiliti sabiex jappoġġjaw lill-Istituzzjonijiet 

Komunitarji u lill-Istati Membri tal-UE fl -implimentazzjoni tad-dritt Komunitarju. 

Dawn l-aġenziji huma ir-risposta għax-xewqa ta’ devoluzzjoni ġeografi ka u tal-

ħtieġa li jiġu indirizzati kompiti ġodda ta’ natura ġuridika, teknika u/jew xjentifi ka.

Ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali huwa 

valur komuni, maqsum mill-Istati Membri kollha tal-UE. Skont l-Artikolu 6, parag-

rafu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea: “L-Unjoni għandha tirrispetta d-drittijiet 

fundamentali, kif garantiti mill-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drit-

tijiet Umani u l-Libertajiet Fundamentali ffi  rmata f’Ruma fl -4 ta’ Novembru 1950 

u kif jirriżultaw mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, 

bħala prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Komunità”. 

Id-Drittijiet Fundamentali, għalhekk, huma l-bażi tal-UE. Il-protezzjoni 

u l-promozzjoni tagħhom huwa għan ewlieni tal-integrazzjoni Ewropea. Jeżistu 

diversi strumenti sabiex jiġu mħaddna dawn id-drittijiet. Waħda mill-aktar magħrufa 

hija l-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem ipproklamata mill-mexxejja tal-Unjoni Ewro-

pea (UE) f’Diċembru 2000, li terġa’ taff erma d-drittijiet hekk kif jirriżultaw b’mod 

partikolari mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali u l-obbligi internazzjonali komuni 

għall-Istati Membri, il-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u l-Qorti Ewropea 

tad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Karta tiddikjara li l-popli tal-Ewropa huma deċiżi li 

jaqsmu ġejjieni ta’ paċi bbażat fuq valuri komuni f’Unjoni Ewropea, “mibnija fuq 

il-valuri universali u indiviżibbli tad-dinjità umana, tal-libertà, tal-ugwaljanza u tas-

solidarjetà, u bbażata fuq il-prinċipji ta’ demokrazija u tal-istat tad-dritt.”

F’Diċembru 2003, il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jestendi l-isfera ta’ 

attività taċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija 

sabiex jittrasformah f’Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali. Dik id-deċiżjoni 

ġabet fi t-tmiem dibattitu twil li fi h il-partijiet interessati esprimew l-appoġġ 

tagħhom għat-twaqqif ta’ Aġenzija bħal din. F’Ġunju 1999, il-Kunsill Ewropew 

ta’ Cologne kien issuġġerixxa li tiġi eżaminata l-ħtieġa ta’ Aġenzija għad-drittijiet 

tal-bniedem u d-demokrazija, idea li kienet appoġġjata mill-Parlament Ewropew. 

Wara konsultazzjoni pubblika wiesgħa2, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet proposta 

dwar l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali f’Lulju 2005. Fl-aħħar nett, fi l-15 ta’ 

1 L-FRA ġiet stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 168/2007 tal-15 ta‘ Frar 2007 (ĠU L 53/1, 22.02.2007), 

minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament”.

2 Il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni pubblika, permezz ta‘ Komunikazzjoni ppreżentata fi l-25 ta’ 

Ottubru 2004. Fil-25 ta’ Jannar 2005, il-Kummissjoni wettqet aktar konsultazzjoni pubblika permezz ta’ seduta 

ta’ smigħ pubblika, li nfetħet minn Franco Frattini, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Luc Frieden, 

Ministru tal-Ġustizzja Lussemburgiż, u Jean-Louis Bourlanges, il-President tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, 

il-Ġustizzja u l-Aff arijiet Interni tal-Parlament Ewropew.
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Frar 2007, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 168/2007 li jistabbilixxi Aġenzija 

tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali fi  Vjenna, l-Awstrija. L-inawgu-

razzjoni tal-Aġenzija saret fl -1 ta’ Marzu 2007 fi  Vjenna bil-parteċipazzjoni tal-

President u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, tal-Kanċillier u tal-Ministru 

tal-Aff arijiet Barranin Awstrijak, tal-Ministru tal-Ġustizzja Ġermaniż u s-Segre-

tarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa.

Il-President José Manuel Barroso ddikjara: “L-impenn tal-Kummissjoni 

Ewropea li tippromwovi r-rispett tad-drittijiet fundamentali fl -UE huwa totali. 

L-istabbiliment tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali jikkostitwixxi pass ’il 

quddiem biex l-Unjoni Ewropea tiġi pprovduta bil-kapaċità li teħtieġ sabiex tikkum-

batti b’suċċess id-diskriminazzjoni. Meta l-Aġenzija tkun kompletament operattiva, 

jiena nemmen li hija se tikkostitwixxi riżorsa prezzjuża għall-Kummissjoni u għall-

istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Inqis lill-Aġenzija bħala xi ħaġa komplementari pjut-

tost milli kompetizzjoni għax-xogħol li qiegħed isir f’sedi oħra”.

Il-Viċi President Frattini wkoll laqa’ bil-ferħ il-ħolqien tal-Aġenzija għad-

Drittijiet Fundamentali: “Irridu nippromwovu d-drittijiet fundamentali jekk irridu 

niksbu Ewropa li tagħmilna lkoll kburin biha. Ewropa li tkun għanja fi d-diversità, li 

fi ha n-nies ikunu integrati u jgħixu wieħed ħdejn l-ieħor u fejn l-inug waljanzi abbażi 

tas-sess, razza u inugwaljanzi oħra jiġu megħluba. Iċ-ċittadini Ewropej jappoġġjaw 

dan: skont stħarriġ reċenti, 73% minnhom iridu iżjed teħid tad-deċiżjonijiet fuq livell 

tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. L-Aġenzija 

għad-Drittijiet Fundamentali se tkun waħda mir-riżorsi prinċipali li jiff aċilitaw 

dan”.

L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tieħu post u tibni fuq ix-xogħol 

taċ-Ċentru Ewropew ta’ Monitoraġġ dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija. Barra mix-

xogħol taċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ, l-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali se 

jkollha tliet funzjonijiet prinċipali: li tiġbor l-informazzjoni u d-dejta; li tagħti kon-

sulenza lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri tagħha u li tippromwovi d-djalogu 

mas-soċjetà ċivili biex tissensibilizza l-pubbliku dwar id-drittijiet fundamentali.

Matul l-2007, l-Aġenzija ħejjiet ruħha biex taqdi r-rwol il-ġdid tagħha, 

u kmieni fl -2008 il-Kunsill adotta Qafas Multiannwali li jiddefi nixxi l-oqsma preċiżi 

tal-attivitajiet tal-Aġenzija għall-2007-2012, fi lwaqt li l-Bord ta’ Tmexxija tagħha 

għażel id-Direttur tal-Aġenzija. Matul l-2007, waqt li l-Qafas Multiannwali kien 

għadu mhuwiex fi s-seħħ, l-Aġenzija ff ukat il-ħidma tagħha fuq il-ġlieda kontra 

r-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata, waqt li ħejjiet ruħha biex taqdi 

r-rwol il-ġdid tagħha u bdiet ir-riċerka fl -oqsma tad-diskriminazzjoni minħabba 

l-orjentament sesswali u d-drittijiet tat-tfal, b’risposta għal talbiet speċifi ċi mill-

Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma diskussi iżjed fi d-det-

tall fi s-sezzjoni dwar ix-xogħol ta’ riċerka.
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Ir-rwol tal-Aġenzija

L-għan tal-Aġenzija huwa li tipprovdi lill-istituzzjonijiet u lill-awtoritajiet 

rilevanti tal-Komunità u tal-Istati Membri tagħha l-assistenza u l-għarfi en espert 

fi l-qasam tad-drittijiet fundamentali fl -implimentazzjoni tad-dritt Komunitarju, 

u li tappoġġjahom biex jieħdu miżuri u jiff ormulaw pjanijiet ta’ azzjoni adegwati. 

Sabiex twettaq dan il-għan, l-Aġenzija ser tiżviluppa l-attivitajiet tagħha skont il-

kompiti prinċipali li ġejjin:

Tiġbor, tanalizza u xxerred dejta oġġettiva u affi  dabbli;• 

Tiżviluppa l-komparabilità u l-affi  dabilità tad-dejta permezz ta’ metodi u stan-• 

dards ġodda;

Twettaq u tippromwovi riċerka u studji fi l-qasam tad-drittijiet fundamentali;• 

Tiff ormula u tippubblika konklużjonijiet u opinjonijiet dwar temi speċifi ċi, fuq • 

inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill jew tal-

Kummissjoni;

Tippromwovi d-djalogu mas-soċjetà ċivili.• 

Il-kompiti tal-Aġenzija jitwettqu fuq il-bażi tal-Programm ta’ Ħidma 

Annwali tagħha, li huwa mfassal fuq il-bażi ta’ Qafas Multiannwali ta’ ħames snin, li 

ġie adottat mill-Kunsill wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew fi t-28 ta’ Frar 

2008. Skont ir-Regolament  bażi, l-Aġenzija għandha tkompli tittratta l-fenomeni 

tar-razziżmu, tal-ksenofobija u tal-anti-Semitiżmu bħala elementi essenzjali għall-

protezzjoni tad-drittijiet fundamentali.

L-FRA qiegħda taħdem mill-qrib ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra, li jope-

raw kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq dak Ewropew, u se tkompli ssaħħaħ il-

kooperazzjoni tagħha mal-Kunsill tal-Ewropa. Barra minn hekk, l-FRA ser tinvolvi 

b’mod attiv lis-soċjetà ċivili bil-ħolqien ta’ Pjattaforma għad-Drittijiet Fundamentali.

L-Aġenzija hija komposta minn erba’ organi:

Direttur li huwa responsabbli għall-ġestjoni ta’ kuljum tal-Aġenzija u għat-tħejjija • 

u l-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali tagħha;

Bord ta’ Tmexxija li huwa responsabbli sabiex jassigura li l-Aġenzija taħdem • 

b’mod effi  kaċi u effi  ċjenti, kif ukoll biex jistabbilixxi l-abbozz ta’ baġit u l-prog-

rammi ta’ ħidma annwali, u biex jissorvelja l-implimentazzjoni sussegwenti 

tagħhom;

Bord Eżekuttiv li jipprovdi assistenza lill-Bord ta’ Tmexxija; • 

Kumitat Xjentifi ku li huwa responsabbli għall-kwalità xjentifi ka ta’ xogħol • 

l-Aġenzija.
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L-ambitu ġeografi ku tal-FRA jkopri l-UE u s-27 Stat Membru tagħha. 

Barra minn hekk, hija tista’ tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni, bħala osservaturi, 

tal-pajjiżi kandidati, wara deċiżjoni mill-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni rilevanti li tistab-

bilixxi n-natura, il-livell u l-mod partikolari tal-parteċipazzjoni tagħhom fi l-ħidma 

tal-Aġenzija. Il-Kunsill, li jaġixxi bl-unanimità fuq proposta mill-Kummissjoni, 

jista’ jiddeċiedi li jistieden pajjiż li miegħu l-Komunità Ewropea tkun ikkonkludiet 

Ftehim ta’ Assoċjazzjoni u Stabbilizzazzjoni, sabiex jipparteċipa fl -Aġenzija bħala 

osservatur.
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Riċerka u ġbir ta’ dejta 
sekondarja

Fl-imgħoddi, l-enfasi tal-ħidma tal-Aġenzija, bħala l-EUMC, kienet 

fuq ir-razziżmu u l-ksenofobija. Hekk kif l-EUMC ġie trasformat fl -FRA fl -2007, 

l-attenzjoni ġiet gradwalment estiża sabiex tkopri kwistjonijiet oħra marbuta mad-

drittijiet fundamentali, b’risposta għal talbiet mill-Parlament Ewropew u l-Kum-

missjoni Ewropea.

Wieħed mill-kompiti prinċipali tal-Aġenzija huwa li tiġbor dejta u infor-

mazzjoni fuq livell nazzjonali sabiex tiżviluppa analiżijiet komparattivi li jsaħħu 

l-fehim tal-fenomeni tar-razziżmu, il-ksenofobija, u l-intolleranzi relatati. Hija 

ppruvat tagħmel dan prinċipalment billi ttejjeb il-kwalità tad-dejta u l-informazzjoni 

disponibbli fi l-livell tal-Unjoni Ewropea bil-għan li ssostni tiswir ta’ politiki infur-

mat, ibbażat fuq l-evidenza u għalhekk iżjed effi  kaċi. Din id-dejta u l-informazzjoni 

jiff urmaw il-bażi ta’ ħafna mir-riċerka u tal-analiżi komparattiva tagħha. Id-dejta 

u l-informazzjoni tagħha jikkontribwixxu għall-ġabra tad-dejta disponibbli fi l-livell 

internazzjonali u għall-organizzazzjonijiet ġewwa u barra mill-Unjoni Ewropea.

L-Aġenzija żviluppat għarfi en ibbażat fuq dejta u informazzjoni li qabel 

ma kienx disponibbli fuq livell Ewropew. Kif juru l-kapitoli l-oħra f’dan ir-rapport, 

id-dejta u l-informazzjoni kif ukoll il-metodi użati mill-FRA sabiex tiġborhom, 

infl uwenzaw l-iżvilupp tal-ġbir tad-dejta minn organizzazzjonijiet internazzjonali 

oħra u kkontribwew sabiex jiġu stabbiliti standards ta’ ġbir tad-dejta fuq il-livell 

nazzjonali u internazzjonali. L-FRA kompliet taħdem biex ittejjeb il-linji gwida 

għall-ġbir tad-dejta u biex tissensibilizza lil min ifassal il-politika bil-vantaġġi 

tagħha. Kif turi l-informazzjoni ta’ hawn isfel, matul l-2007, l-FRA kienet attiva 

tiġbor dejta dwar id-diskriminazzjoni etnika fi s-setturi tax-xogħol, tal-edukazzjoni 

u tal-abitazzjoni, tissorvelja l-iżviluppi fi l-leġiżlazzjoni u tipprovdi ħarsa ġenerali 

tas-sitwazzjoni b’rabta mar-reati u l-vjolenza ta’ natura razzista. Fl-2007, il-kwis-

tjoni tal-kura tas-saħħa ġiet inkluża fi l-ġbir tad-dejta bħala settur tematiku ġdid. 

Flimkien, ir-riżultati ta’ dan il-ġbir tad-dejta pprovdew lill-Unjoni Ewropea b’ħarsa 

ġenerali u analiżi komparattiva siewja tas-sitwazzjoni.

Ir-Regolament tal-Aġenzija jispeċifi ka li d-dejta sekondarja li tinġabar 

għandha tkun ‘oġġettiva, affi  dabbli u komparabbli’. It-terminu ‘oġġettiva’ jindika 

li l-informazzjoni għandha tinġabar bl-akbar preċiżjoni xjentifi ka possibbli, skont 

normi tajbin tal-metodoloġija tax-xjenza soċjali. It-terminu ‘affi  dabbli’ jista’ jkollu 

iżjed minn interpretazzjoni waħda. Pereżempju, waħda hija marbuta ma’ użu 

iżjed ‘ta’ kuljum’, fi lwaqt li interpretazzjoni oħra għandha tifsira iżjed speċifi ka fi l-

metodoloġija tax-xjenza soċjali. L-użu tat-terminu fi s-sens iżjed komuni jqis id-

dejta bħala ‘affi  dabbli’, jekk tkun preċiża u ma tippreżentax stampa ‘qarrieqa’ ta’ dak 

li tkun qiegħda tipprova tiddeskrivi. Madankollu, fi l-letteratura tal-metodoloġija 

tax-xjenza soċjali, il-kunċett ta’ ‘affi  dabilità’ jirreferi għall-idea ta’ ‘replikabilità’, 

jiġifi eri s-suppożizzjoni li, jekk biċċa xogħol ta’ riċerka tiġi ripetuta fl -istess kun-

dizzjonijiet fuq kwalunkwe kampjun ta’ parteċipanti, hija għandha tipproduċi 



- 12 -

FRA - Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Dritt ijiet Fundamentali

riżultati simili. L-Aġenzija raġonevolment taspira li tiġbor dejta li tkun affi  dabbli 

skont dawn iż-żewġ defi nizzjonijiet. Biex ikun żgurat li d-dejta sekondarja miġbura 

tippreżenta stampa preċiża ta’ dak li suppost tkun qiegħda tiddeskrivi, ġew ipprov-

duti linji gwida preċiżi u komuni lill-kontraenti tal-Aġenzija sabiex jiggwidawhom 

biex jiġbru t-tipi ta’ dejta meħtieġa u jipprovdu l-informazzjoni kontestwali 

neċessarja li tippermetti lill-Aġenzija tivvaluta l-validità, l-affi  dabilità u l-adegwa-

tezza tagħhom. Il-linji gwida huma diskussi fi d-dettall mal-kontraenti waqt laqgħat, 

li jinkludu wkoll sessjonijiet ta’ taħriġ. Barra minn hekk, il-preċiżjoni u l-kwalità 

tad-dejta sekondarja tiġi eżaminata bir-reqqa u vverifi kata minn esperti interni, u, 

jekk dawn tal-aħħar ma jkunux disponibbli, tiġi eżaminata u vverifi kata wkoll minn 

esperti esterni b’għarfi en speċjalizzat.

It-terminu ‘komparabbli’ jippreżenta iżjed problemi miż-żewġ termini 

l-oħra. L-implikazzjoni hija li l-unitajiet li bejniethom irid isir it-tqabbil huma 

l-Istati Membri tal-UE. L-Aġenzija pproduċiet ħafna dejta dwar l-Istati Membri 

li hija komparattiva, fi s-sens li tiddeskrivi, tanalizza u tikkummenta dwar ix-xebh 

u d-diff erenzi tal-fenomeni, tal-politiki, eċċ. bejn l-Istati Membri. Madankollu, din 

l-informazzjoni rarament tista’ titqabbel direttament, billi d-dejta tinġabar skont 

metodoloġiji diff erenti u fuq il-bażi ta’ defi nizzjonijiet ġuridiċi diff erenti. Ir-rap-

porti tal-Aġenzija kkontribwew b’mod sinifi kanti għat-tkabbir tal-kuxjenza dwar 

il-ħtieġa ta’ konverġenza fi l-proċeduri amministrattivi tal-Istati Membri, fi l-metodi 

tal-ġbir tad-dejta, u fi d-defi nizzjonijiet użati fi d-diversi Stati Membri, sabiex id-

dejta prodotta b’mod uffi  ċjali tkun tista’ ssir intrinsikament aktar komparabbli. 

Dawn il-messaġġi xxerrdu kull sena f’workshops u konferenzi madwar l-UE, kif ukoll 

f’laqgħat regolari ma’ uffi  ċjali governattivi tal-Istati Membri, u fi  preżentazzjonijiet 

parlamentari.

B’mod aktar dirett, fl -ambitu ta’ dan il-proċess, fl -2007 l-Aġenzija ssok-

tat il-kooperazzjoni mill-qrib tagħha ma’ korpi bħall-EUROSTAT u mal-Grupp 

ta’ Ħidma tal-Kummissjoni dwar il-ġbir ta’ dejta sabiex jitkejlu l-fi rxa u l-impatt 

tad-diskriminazzjoni. L-eżitu tal-laqgħat ma’ dan tal-aħħar kien il-produzzjoni tal-

“European Handbook on Equality Data” (Manwal Ewropew dwar id-Dejta fi l-qasam 

tal-Ugwaljanza), ippubblikat fl -2007 mill-Kummissjoni Ewropea, li bena b’mod 

estensiv fuq l-esperjenzi tal-ġbir ta’ dejta tal-FRA sabiex jissensibilizza lil dawk li 

jfasslu l-politika dwar il-ħtieġa għal dejta ta’ kwalità aħjar.

Biex tpatti għall-iskarsezza ta’ dejta statistika komparabbli fuq livell 

nazzjonali, l-Aġenzija bdiet gradwalment tfassal u timplimenta proġetti ta’ riċerka 

dejjem aktar ambizzjużi bl-element tal-komparabilità integrat fi hom, skont kif jip-

permettu r-riżorsi umani u fi nanzjarji. Ir-riċerka tista’ tikkomplementa l-istatistiċi 

uffi  ċjali u tegħleb ħafna mill-problemi li ġew deskritti hawn fuq. Il-proġetti ta’ riċerka 

jistgħu jitfasslu sabiex jinkludu kategoriji sensittivi, bħar-’razza’, jew l-oriġini etnika 

jew nazzjonali, li sikwit huma tant diffi  ċli biex issib u tuża fl -istatistiċi eżistenti. 

Ir-riċerka tista’ tidentifi ka l-importanza ta’ varjabbli li ma jistgħux jintwerew 

fl -istatistiċi uffi  ċjali, u tista’ tipproduċi sensiela ta’ evidenza ta’ tipi diff erenti dwar 

id-diskriminazzjoni, fi d-diversi manifestazzjonijiet u postijiet tagħha.
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Il-proġetti ta’ riċerka tal-Aġenzija jużaw metodoloġija xjentifi ka komuni, 

applikata fl -Istati Membri kollha, sabiex tiġi prodotta dejta primarja ta’ natura diret-

tament komparabbli. Eżempji ta’ riċerka simili jinkludu l-istudju dwar l-attitudnijiet 

tal-maġġoranza lejn il-minoranzi, l-istudju dwar l-esperjenzi ta’ razziżmu u diskri-

minazzjoni tal-minoranzi u l-istħarriġ fuq skala kbira li għaddej dwar l-esperjenzi 

u l-attitudnijiet tal-migranti u tal-minoranzi lejn id-diskriminazzjoni u l-vittimiz-

zazzjoni.

Ġbir ta’ dejta fuq livell nazzjonali

Mis-sena 2000 ’l hawn, l-Aġenzija stipulat kuntratti ma’ tipi diff erenti ta’ 

organizzazzjonijiet fl -Istati Membri biex tiġbor dejta u informazzjoni rilevanti li 

għandha tintuża bħala materjal ta’ referenza għall-analiżijiet komparattivi tagħha. 

Dawn l-organizzazzjonijiet iff urmaw RAXEN, sors ta’ dejta u informazzjoni tal-

Aġenzija fuq livell nazzjonali għal kwistjonijiet dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija. 

In-netwerk RAXEN huwa ff urmat minn organizzazzjonijiet diff erenti, pereżempju 

korpi li joperaw fi l-qasam tal-ugwaljanza, istituti għad-drittijiet umani, ċentri ta’ 

riċerka universitarji u NGOs kontra r-razziżmu. In-netwerk RAXEN jirrappreżenta 

sforz uniku u innovattiv sabiex tinġabar dejta u informazzjoni sekondarja affi  dabb li 

minn sorsi kemm governattivi kif ukoll mhux governattivi b’mod sistematiku 

u bbażat fuq linji gwida komuni. Il-punti fokali nazzjonali jintgħażlu permezz ta’ 

sejħa għall-off erti internazzjonali u jikkonkludu kuntratti mal-Aġenzija sabiex jipp-

rovdu dejta u informazzjoni f’varjetà ta’ formati ta’ rappurtaġġ f’intervalli ta’ żmien 

diff erenti. Huma jaħdmu mill-qrib ma’ atturi prinċipali oħra fuq livell nazzjonali 

sabiex jiżguraw li l-ġbir tad-dejta jkun komplut. L-Aġenzija tikkoordina u tissor-

velja mill-qrib il-ħidma u l-attivitajiet ta’ RAXEN, permezz ta’ laqgħat, sessjonijiet 

ta’ taħriġ u komunikazzjoni frekwenti bl-e-mail u bit-telefon.

Il-ġbir tad-dejta min-netwerk RAXEN ikopri prinċipalment id-diskri-

minazzjoni etnika fi x-xogħol, fl -edukazzjoni u fl -abitazzjoni. Fl-2007 ġiet ukoll 

introdotta d-diskriminazzjoni etnika fi l-qasam tal-kura tas-saħħa. Ir-rapporti fuq 

livell nazzjonali jkopru wkoll żviluppi fi r-rigward tal-leġiżlazzjoni kontra d-diskri-

minazzjoni u dejta uffi  ċjali u mhux uffi  ċjali dwar il-vjolenza u r-reati ta’ natura raz-

zista b’enfasi partikolari fuq il-fenomeni ta’ anti-Semitiżmu u Islamofobija. Huma 

enfasizzati wkoll il-‘prattiċi tajba’ u l-inizjattivi pożittivi tal-gvern u tas-soċjetà ċivili 

biex jiġi miġġieled ir-razziżmu.

Fl-2007, RAXEN ikkontribwixxa b’mod regolari materjal ta’ referenza lill-

Aġenzija permezz ta’ varjetà ta’ strumenti tar-rappurtaġġ:

Ir-rapporti dwar il-ġbir tad-dejta ta’ RAXEN, li ntużaw bħala l-materjal ta’ refe-• 

renza prinċipali għat-tfassil tar-”Report on Racism and Xenophobia in the Mem-

ber States” (Rapport dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija fl -Istati Membri tal-UE) 

u r-Rapport Annwali 2008 tal-Aġenzija; barra minn hekk il-materjal intuża fi s-

sistema InfoBase;
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Il-Bullettini ta’ RAXEN bimestrali fl -2007, li jirrappurtaw żviluppi politiċi, • 

stħarriġ u riċerki importanti, dejta statistika u informazzjoni oħra, li ddaħħlu fi l-

Bullettin tal-FRA u ntużaw ukoll biex tkun aġġornata l-informazzjoni disponibbli 

fi s-sistema InfoBase;

Fl-aħħar tal-2007 ġew prodotti żewġ rapporti kumplimentari dwar is-sitwazzjoni • 

fi r-rigward tal-ksenofobija u s-sentiment kontra ż-żingari fl -Italja u fi r-Rumanija, 

li għandhom jintużaw bħala materjal ta’ referenza għal iżjed riċerka u analiżi;

Fuq il-bażi tad-dejta sekondarja li nġabret u ġiet analizzata b’mod siste-

matiku mill-2000 ’l hawn u biex jiġi vvalutat l-iżvilupp tal-fenomeni ta’ razziżmu 

u ksenofobija tul is-snin, kif ukoll il-linji politiċi Komunitarji u nazzjonali biex 

jiġġilduhom, l-Aġenzija fl -2007 ippreparat u ppubblikat rapport dwar “Trends and 

Developments 1997-2005: Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promo-

ting Equality in the European Union” (Tendenzi u Żviluppi 1997-2005: Il-Ġlieda 

kontra d-Diskriminazzjoni Etnika u Razzjali u l-Promozzjoni tal-Ugwaljanza fl -

Unjoni Ewropea). Din il-pubblikazzjoni tipprovdi ħarsa ġenerali unika u konċiża 

tat-tendenzi tul bosta snin fi l-ġlieda kontra r-razziżmu fl -UE.

Fl-2007, wara t-twessigħ tal-isfera ta’ attività tal-Aġenzija sabiex tko-

pri drittijiet fundamentali oħra u sabiex tittejjeb il-kapaċità tal-FRA għall-analiżi 

ġuridika u l-ġbir ta’ dejta ġudizzjarja, fosthom statistiċi u każijiet ġudizzjarji, twa-

qqaf grupp ta’ esperti ġuridiċi, fi l-qosor FRALEX (Esperti Ġuridiċi tal-Aġenzija 

għad-Drittijiet Fundamentali) permezz tal-ħolqien ta’ timijiet f’kull Stat Membru 

li jistgħu jipproduċu fi  żmien qasir rapporti ġuridiċi ta’ kwalità għolja li għandhom 

jintużaw bħala materjal ta’ referenza għall-analiżi komparattiva tal-Aġenzija. 

L-esperti ġew identifi kati u inkarigati fuq il-bażi ta’ sejħa għall-off erti għal esperti 

ġuridiċi kwalifi kati ħafna fi l-qasam tad-drittijiet fundamentali għall-Istati Membri 

kollha tal-UE, li għandhom jipprovdu lill-Aġenzija bi studji ġuridiċi, rapporti u dejta 

ġudizzjarja rilevanti, bħal statistika u ġurisprudenza.

Lejn l-aħħar tal-2007, l-esperti ġuridiċi bdew il-preparazzjoni ta’ 

xogħolhom fuq l-istrumenti ġuridiċi eżistenti fuq livell nazzjonali u Komunitarju 

u l-effi  kaċja tagħhom fi r-rigward tal-omofobija u d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-

orjentament sesswali. L-analiżi ġuridika se tikkontribwixxi għal wieħed mill-proġetti 

l-kbar li għaddejjin tal-Aġenzija, studju komparattiv tas-sitwazzjoni fi r-rigward tal-

omofobija u d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentament sesswali fl -UE.

Involviment tal-pajjiżi kandidati: il-proġett  RAXEN_CT

Matul l-2006 l-Aġenzija implimentat il-proġett RAXEN_BR, li kien iffi  -

nanzjat mid-DĠ Tkabbir bil-għan li jiġu żviluppati l-kapaċità tal-ġbir tad-dejta u ta’ 

rappurtaġġ tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fi l-pajjiżi kandidati, il-Bulgarija 

u r-Rumanija. B’dan il-mod, l-Aġenzija kienet f’pożizzjoni li tintegra immedjata-

ment u totalment lill-Istati Membri ġodda tal-UE fl -attivitajiet tagħha ta’ ġbir tad-

dejta billi tistipula kuntratti ma’ organizzazzjonijiet li jagħmluha ta’ punti fokali 

nazzjonali għal dawn iż-żewġ pajjiżi.
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Matul l-2007, l-FRA pparteċipat fi  proġett simili, għal darba oħra ffi  -

nanzjat mid-DĠ Tkabbir. L-għan tal-proġett RAXEN_CT kien doppju: fuq naħa 

waħda li jtejjeb il-kapaċità u l-esperjenza tal-organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà 

ċivili fi l-Kroazja u fi t-Turkija fi l-ġbir tad-dejta u r-rappurtaġġ dwar kwistjonijiet 

ta’ razziżmu, ksenofobija u intolleranzi relatati, u fuq in-naħa l-oħra li jiżviluppa 

l-kapaċità ta’ dawn l-organizzazzjonijiet permezz ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni, 

sessjonijiet ta’ taħriġ ta’ żvilupp tal-kapaċitajiet, sabiex jiżviluppaw fehim aħjar tal-

politiki Komunitarji fi r-rigward tad-diskriminazzjoni etnika u razzjali. F’dan il-

kuntest, ġew organizzati żewġ sensiliet ta’ inizjattivi fi l-Kroazja u fi t-Turkija matul 

l-2007. L-ewwel sensiela kienet żewġ seminars li ff ukaw fuq id-Direttiva tal-Kun-

sill 2000/43/KE (id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali), li saru f’Ġunju. L-għan 

tagħhom kien li s-soċjetà ċivili u l-gvernijiet taż-żewġ pajjiżi jsiru aktar familjari 

mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva u li jingħataw l-opportunità biex jibbenefi kaw 

mill-esperjenzi ta’ pajjiżi oħra li kienu involuti fi t-traspożizzjoni u l-implimen-

tazzjoni ta’ din il-parti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja. It-tieni sensiela ta’ seminars 

iff ukaw fuq il-ġbir ta’ dejta fi l-qasam tar-razziżmu u tal-ksenofobija. Dawn is-semi-

nars kellhom l-għan li jsostnu l-kapaċità tal-atturi lokali (jiġifi eri ministeri, ċentri 

ta’ riċerka, NGOs) sabiex jiġbru d-dejta u biex jissorveljaw id-diskriminazzjoni 

u l-implikazzjonijiet tagħha fuq livell soċjali, politiku u istituzzjonali. Dawn l-iniz-

jattivi, li kienu implimentati f’kollaborazzjoni mill-qrib mad-delegazzjonijiet tal-

Kummissjoni Ewropea, kienu ta’ suċċess kbir u attendew għalihom numru kbir ta’ 

uffi  ċjali pubbliċi ewlenin u partijiet interessati oħra, b’mod partikolari atturi mis-

soċjetà ċivili. Il-proċedimenti u diversi dokumenti oħra importanti ġew ippubblikati 

kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-lingwi nazzjonali.

Il-parteċipazzjoni futura tal-pajjiżi kandidati fi x-xogħol tal-Aġenzija 

u l-modalitajiet rispettivi li din tista’ tieħu għandhom jiġu stabbiliti b’deċiżjoni tal-

Kunsill ta’ Assoċjazzjoni rilevanti. Din id-deċiżjoni hija fi l-fażi ta’ tħejjija.

Twett iq ta’ riċerka u titjib tal-komparabilità tad-dejta

Il-ġbir tad-dejta sekondarja juri b’mod konsistenti l-iskarsezza ta’ dejta 

komparabbli. Sabiex ittejjeb il-komparabilità u tiżviluppa sorsi ta’ dejta ġodda, 

fl -2007 l-Aġenzija tat bidu għal numru ta’ proġetti ta’ riċerka li għandhom jipprov du 

dejta primarja oriġinali u komparabbli dwar ir-razziżmu u d-diskriminazzjoni.

Fl-2007 ntemm b’suċċess il-proġett pilota, implimentat f’sitt Stati Mem-

bri, dwar l-esperjenzi ta’ vittimizzazzjoni kriminali ta’ immigrati u minoranzi etniċi 

magħżula. Fuq il-bażi tat-tagħlimiet meħuda minn dan il-proġett pilota, lejn l-aħħar 

tal-2007 l-Aġenzija nediet stħarriġ sħiħ dwar id-diskriminazzjoni u l-vittimizzazzjoni 

fl -UE li eżamina l-esperjenzi u l-attitudnijiet tal-immigrati u ta’ minoranzi oħra. Dan 

il-proġett hu maħsub sabiex jaqbad l-esperjenzi ta’ vittimizzazzjoni kriminali ta’ 

komunitajiet ‘vulnerabbli’, fosthom kwalunkwe episodji li għandhom motivazzjoni 

‘razzjali’, etnika jew reliġjuża. L-oġġettività, l-affi  dabilità u l-komparabilità huma 

t-tliet karatteristiċi prinċipali tal-istħarriġ, li jsegwi l-metodoloġija żviluppata 

fl -1989 min-Nazzjonijiet Uniti bl-Istħarriġ dwar il-Vittmi tal-Kriminalità Inter-

nazzjonali (ICVS). L-għan prinċipali tal-istħarriġ huwa li jipprova jiggarantixxi, 
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fejn ikun possibbli, li r-riżultati tiegħu jkunu jistgħu jiġu mqabbla mar-riżultati ta’ 

stħarriġ eżistenti mwettaq fuq popolazzjonijiet maġġoritarji (mhux minoritarji). 

Għalkemm ir-riżultati mill-istħarriġ ser jippermettu li jsir tqabbil tar-riżultati bejn 

gruppi minoritarji diff erenti fi  Stati Membri diff erenti, ikun utli wkoll li jsir tqabbil 

mal-popolazzjonijiet maġġoritarji sabiex it-tweġibiet tal-minoranzi ma jiġux ikkun-

sidrati f’iżolament. B’dan il-mod se jkun possibbli li dak li jkun jidentifi ka fejn hemm 

xebh jew diff erenzi qawwija bejn it-tweġibiet tal-popolazzjoni maġġoritarja u dik 

minoritarja fl -Istati Membri, u b’hekk jinxteħet dawl fuq liema ambitu jeħtieġ li jiġu 

ff ukati r-risposti politiċi fi  Stati Membri diff erenti. Dan l-istħarriġ għandu jitlesta 

sal-aħħar tal-2008 u se jittratta għadd ta’ kwistjonijiet fosthom l-għarfi en tad-dritti-

jiet (speċjalment tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali), l-esperjenzi u l-episodji 

ta’ diskriminazzjoni, it-tħassib dwar il-kriminalità b’mod ġenerali u r-reati vjolenti 

u l-fastidju b’mod partikolari, l-esperjenzi ta’ reati u d-dettalji tal-inċidenti kif ukoll 

l-esperjenzi fl -infurzar tal-liġi.

F’Ġunju 2007, il-Parlament Ewropew talab lill-Aġenzija3 biex tiżviluppa 

rapport komparattiv dwar is-sitwazzjoni fi r-rigward tal-omofobija u d-diskrimi-

nazzjoni fuq il-bażi tal-orjentament sesswali fl -UE. L-għan ta’ dan ir-rapport huwa 

li jassisti lill-Parlament Ewropew fi d-dibattiti tiegħu dwar il-ħtieġa għal Direttiva 

li tkopri t-tipi kollha ta’ diskriminazzjoni elenkati fl -Artikolu 13 tat-Trattat tal-

KE għas-setturi kollha li saret referenza għalihom fi d-Direttiva dwar l-Ugwaljanza 

Razzjali 2000/43/KE, jiġifi eri, l-edukazzjoni, is-sigurtà soċjali, il-kura tas-saħħa, 

u l-aċċess għall-prodotti u servizzi. Barra minn hekk, dan ir-rapport se jagħti wkoll 

kontribut siewi għall-valutazzjoni tal-impatt, imwettqa mill-Kummissjoni Ewro-

pea, bil-għan li tiġi studjata l-possibbiltà li jitressaq abbozz ta’ direttiva li jkun jin-

kludi dawn l-oqsma addizzjonali. Il-proġett jinkludi l-ġbir ta’ dejta uffi  ċjali u mhux 

uffi  ċjali fuq livell nazzjonali fl -Istati Membri kollha tal-UE u analiżi komparattiva 

fuq livell Ewropew li tkopri s-snin ta’ qabel sal-lum, kif meħtieġ biex jippermetti 

fehim sewwa tal-kwistjonijiet involuti. Il-proġett jeżamina wkoll b’mod komparat-

tiv l-istrumenti ġuridiċi rilevanti eżistenti, id-dejta ġudizzjarja u l-ġurisprudenza 

nazzjonali u Komunitarja, li se jiġu ppubblikati b’mod indipendenti. Ir-rapport 

fi nali se jlaqqa’ fl imkien id-dejta u l-informazzjoni disponibbli f’dokument orjentat 

lejn il-politiki li se juri wkoll miżuri u inizjattivi pożittivi kemm mill-awtoritajiet 

pubbliċi kif ukoll mis-soċjetà ċivili.

Fuq il-bażi ta’ talba mill-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija varat ukoll 

stud ju dwar indikaturi li jkejlu l-implimentazzjoni, il-protezzjoni, ir-rispett 

u l- promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal fl -Unjoni Ewropea. Il-proġett għandu l-mira 

li jiżviluppa sett ta’ indikaturi sabiex jitkejjel b’mod regolari kif qed jiġu implimen-

tati, protetti, irrispettati u promossi d-drittijiet tat-tfal fl -Istati Membri tal-UE. 

L-iżvilupp ta’ dawn l-indikaturi se jkun ibbażat fuq eżami tas-sorsi disponibbli, fuq 

konsultazzjoni strutturata mal-esperti u l-partijiet interessati prinċipali, u valu-

tazzjoni tar-riżorsi ta’ dejta disponibbli fuq livell nazzjonali, Komunitarju u inter-

nazzjonali fi r-rigward tal-komparabilità, il-lakuni u kwistjonijiet oħra.

3 Skont l-Art. 4, par. 4ċ u d, u l-Art. 5, par. 3 tar-Regolament, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-Kummiss-

joni Ewropea jistgħu jitolbu lill-Aġenzija biex twettaq, bil-kundizzjoni li r-riżorsi fi nanzjarji u umani tagħha 

jippermettu, riċerka xjentifi ka u stħarriġ kif ukoll tippubblika konklużjonijiet u opinjonijiet dwar oqsma 

tematiċi mhux koperti mill-Qafas Multiannwali. 
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Riċerka u ġbir ta’ dejta sekondarja

Bħala parti mix-xogħol tagħha fi l-qasam tar-razziżmu u l-ksenofobija, 

l-Aġenzija fl -2007 tat bidu għal tliet proġetti, li huwa previst li jitlestew u jiġu 

ppubblikati fl -2008. L-ewwel proġett “Racism and social marginalisation: poten-

tial pathways to violent radicalisation” (Razziżmu u emarġinazzjoni soċjali: 

toroq potenzjali għar-radikalizzazzjoni vjolenti) jesplora t-toroq potenzjali għar-

radikalizzazzjoni vjolenti permezz ta’ riċerka bbażata fuq stħarriġ tal-attitudni 

li ff ukat fuq żgħażagħ Musulmani fi  Stati Membri partikolari. Il-proġett jistudja 

r-relazzjoni bejn id-diskriminazzjoni razzista u l-abbużi, bejn l-emarġinazzjoni 

soċjali u l-iżvilupp ta’ attitudnijiet favur ir-radikalizzazzjoni vjolenti fost din is-

sezzjoni tal-popolazzjoni. Il-proġett huwa implimentat f’kollaborazzjoni mill-qrib 

mal-Kummissjoni Ewropea bil-ħsieb li jikkumplimenta l-istudju kwalitattiv tagħha, 

ibbażat fuq intervisti, dwar ir-radikalizzazzjoni vjolenti. Għandu l-għan li jindi-

rizza xi wħud mil-lakuni attwali fi r-rigward tat-temi interrelatati tal-esperjenzi ta’ 

razziżmu u diskriminazzjoni taż-żgħażagħ; l-emarġinazzjoni, l-esklużjoni u l-alje-

nazzjoni soċjali; l-attitudnijiet li jħeġġu l-użu tal-vjolenza. It-tieni proġett “Com-

bating ethnic profi ling practices: good practice guide” (Kif jistgħu jiġu miġġielda 

l-prattiki ta’ karatterizzazzjoni etnika: gwida għall-prassi tajba) għandu l-għan li 

jeżamina u juri inizjattivi pożittivi, speċjalment dawk li jinvolvu sħubiji bejn diversi 

aġenziji li jservu sabiex jiġġieldu r-razziżmu, jassistu lill-vittmi, u jtejbu r-relazzjo-

nijiet tal-komunità mal-awtoritajiet pubbliċi rilevanti. Il-proġett għandu wkoll 

l-għan li jappoġġja l-isforzi għal titjib tal-kooperazzjoni fuq livell tal-UE fi l-qasam 

tal-immigrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri u doganali. Barra minn hekk, il-proġett 

se jappoġġja l-isforzi biex tissaħħaħ id-dimensjoni tad-drittijiet umani fl -inizjat-

tivi ta’ taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi, billi jsostni b’mod partikolari l-isforzi li jsiru 

mill-FRONTEX u minn CEPOL sabiex jipprovdu taħriġ xieraq għall-uffi  ċjali tal-

infurzar tal-liġi u fi r-rigward tal-iżvilupp ta’ garanziji demokratiċi f’soċjetà Ewropea 

multietnika u diversa. Fl-aħħar nett, il-”Pilot media project” (Proġett pilota dwar 

il-midja) jikkostitwixxi sforz ieħor sabiex tittejjeb il-komparabilità tad-dejta. Huwa 

se jistudja kif jiġu rappreżentati l-migranti u l-minoranzi billi janalizza kampjun 

ta’ pubblikazzjonijiet stampati fi  Stati Membri magħżula, u se jeżamina fi l-fond kif 

inhuma ttrattati l-kwistjonijiet tad-diversità. Il-proġett se jiżviluppa wkoll materjal 

ta’ taħriġ rilevanti għall-ġurnalisti.

Komparabilità tad-dejta

Wieħed mill-għanijiet tax-xogħol ta’ riċerka mwettaq mill-Aġenzija huwa 

li tittejjeb il-komparabilità tad-dejta bejn l-Istati Membri. L-isforz għat-titjib fi l-

komparabilità jista’ jaħdem fuq livelli diff erenti. L-ewwel nett, ir-rapporti kompa-

rattivi (bħal dak ippreżentat dwar is-sitwazzjoni fi r-rigward tal-omofobija u d-dis-

kriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentament sesswali fl -UE) għandhom rwol biex juru 

liema informazzjoni hija disponibbli fi d-diversi Stati Membri, biex jidentifi kaw il-

lakuni, jispjegaw ir-raġunijiet għaliex is-sitwazzjoni mhijiex komparabbli, jibbażaw 

fuq materjal deskrittiv ta’ kwalità biex jispjegaw d-diff erenzi dovuti għall-kuntest 

nazzjonali u l-implikazzjonijiet tagħhom għan-nuqqas ta’ komparabilità attwali 

bejn id-dejta dwar id-diskriminazzjoni fl -Istati Membri.
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It-tieni, l-Aġenzija tfassal u timplimenta proġetti ta’ riċerka fuq aspetti 

varji tar-razziżmu u l-ksenofobija billi tintegra fi hom il-kriterju tal-komparabilità 

– jiġifi eri billi tuża metodoloġija komuni applikata fi d-diversi Stati Membri sabiex 

tipproduċi dejta ta’ natura komparabbli dwar id-diskriminazzjoni. Eżempju ta’ dan 

huwa l-istħarriġ varat dwar id-diskriminazzjoni u l-vittimizzazzjoni fl -Istati Mem-

bri tal-Unjoni Ewropea, li jeżamina l-esperjenzi u l-attitudnijiet tal-immigrati u ta’ 

minoranzi oħra.

It-tielet, ir-rapporti tal-Aġenzija kkontribwew biex jissensibilizzaw dwar 

il-ħtieġa għal konverġenza fi l-proċeduri amministrattivi tal-Istati Membri, fi l-

metodi tal-ġbir tad-dejta u fi d-defi nizzjonijiet użati fi d-diversi Stati Membri sabiex 

id-dejta li tiġi prodotta b’mod uffi  ċjali tkun tista’ ssir intrinsikament aktar kom-

parabbli. Bħala parti minn dan il-proċess ukoll, l-FRA kkollaborat mill-qrib ma’ 

korpi bħall-EUROSTAT u Gruppi ta’ Ħidma kompetenti oħra tal-Kummissjoni. 

Il-persunal tal-Aġenzija jkompli jipparteċipa fi l-laqgħat tal-Grupp ta’ Ħidma tal-

Kummissjoni Ewropea dwar il-ġbir ta’ dejta sabiex jitkejlu l-fi rxa u l-impatt tad-

diskriminazzjoni, u l-Grupp ta’ Referenza dwar il-Manwal Ewropew tad-Dejta dwar 

l-Ugwaljanza. Ir-riżultat ta’ dan tal-aħħar kien il-produzzjoni tal-“Manwal Ewro-

pew dwar id-Dejta fi l-qasam tal-Ugwaljanza”,4 li uża l-esperjenzi tal-ġbir ta’ dejta 

tal-FRA għas-sensibilizzazzjoni ta’ dawk li jsawru l-politika dwar il-ħtieġa għal dejta 

aħjar.

Żvilupp ta’ riżorsi ta’ dokumentazzjoni pubbliċi

L-FRA hija inkarigata mir-Regolament tagħha5 sabiex tirreġistra u xxer-

red ir-riżultati mir-riċerka kkomunikata lilha mill-Istati Membri, istituzzjonijiet 

tal-Unjoni kif ukoll organi, uffi  ċċji u aġenziji tal-Komunità u tal-Unjoni, ċentri ta’ 

riċerka, korpi nazzjonali, organizzazzjonijiet mhux governattivi, ta’ pajjiżi terzi 

u organizzazzjonijiet internazzjonali fosthom l-organi kompetenti tal-Kunsill tal-

Ewropa. Matul l-2007, l-attivitajiet ta’ dokumentazzjoni konsegwenti ff ukaw fuq 

l-aġġornament, l-iżvilupp ulterjuri u l-irfi nar tekniku tas-sistema InfoBase tal-

Aġenzija, li hija database kbira b’dejta u informazzjoni għall-Istati Membri kollha 

tal-UE dwar id-diskriminazzjoni etnika fi x-xogħol, fl -edukazzjoni u fl -abitazzjoni, 

kif ukoll strumenti leġiżlattivi rilevanti u li tipprovdi ħarsa ġenerali tas-sitwazzjoni 

u dejta statistika, meta tkun disponibbli, relatata mal-kriminalità u l-vjolenza raz-

zista. Is-sistema InfoBase tinkludi wkoll ġabra ta’ inizjattivi pożittivi (għażla ta’ 

proġetti bil-għan li tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni permezz ta’ azzjoni prattika), 

kif ukoll ġabra eċċezzjonali ta’ ġurisprudenza (għażla ta’ deċiżjonijiet/każijiet nazzjo-

nali importanti marbuta ma’ kwistjonijiet tad-dritt dwar id-diskriminazzjoni).

4 European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and dis-

crimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orienta-

tion (Manwal Ewropew dwar id-Dejta fi l-qasam tal-Ugwaljanza: Għaliex u kif għandha tinbena bażi ta‘ għarfi en 

nazzjonali dwar l-ugwaljanza u d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-oriġini razzjali u etnika, ir-reliġjon u t-twem-

min, id-diżabilità, l-età u l-orjentament sesswali) Kummissjoni Ewropea/Ministru tax-Xogħol Finlandiż, 2007.

5 Art. 4, par. 1a tar-Regolament. 
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Sostenn għal politiki effi  kaċi 
kontra r-razziżmu u l-promozzjoni 
tad-dritt ijiet fundamentali

Ix-xogħol ta’ informazzjoni tal-Aġenzija għall-iżvilupp ta’ politiki matul 

l-2007 kompla jiff oka fuq ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata. It-

transizzjoni minn organu li jittratta kwistjonijiet marbuta mar-razziżmu għal 

wieħed li jagħti konsulenza dwar kwistjonijiet usa’ marbuta mad-drittijiet funda-

mentali se tkun gradwali.

Fost il-kompiti ġodda tal-Aġenzija hemm it-twaqqif ta’ netwerks 

u mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni li għandhom jippermettu lill-Aġenzija tindirizza 

l-kontribut politiku tagħha b’mod aktar effi  kaċi. Ġew organizzati l-ewwel żewġ 

laqgħat tal-grupp il-ġdid ta’ Uffi  ċjali ta’ Kollegament Nazzjonali. Barra minn hekk, 

kienu meħtieġa wkoll it-twessigħ tal-kooperazzjoni mas-servizzi tal-Kummissjoni 

Ewropea u t-tisħiħ tar-relazzjonijiet mal-istrutturi ġodda tal-Kunsill tal-Ewropa. 

Barra l-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili u l-ewwel laqgħat mal-Istituzzjonijiet 

Nazzjonali għad-Drittijiet Umani dwar is-suġġett tal-Aġenzija (ara hawn isfel fi s-

sezzjoni “Attivitajiet ta’ kooperazzjoni u sensibilizzazzjoni”), l-FRA bdiet tiġbor 

suġġerimenti għall-ħidma politika futura li għandha tiff orma l-bażi tas-suġġetti tal-

Programm ta’ Ħidma Annwali relatati mal-oqsma tematiċi prijoritarji.

Ix-xogħol ta’ informazzjoni tal-Aġenzija għall-iżvilupp ta’ politiki sar pri-

marjament fi  ħdan il-qafas tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari tal-Parlament 

Ewropew, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-Rapport Annwali 

tal-Aġenzija u r-riżultati tar-riċerka tagħha enfasizzaw diversi kwistjonijiet mar-

buta mad-Direttivi dwar l-Ugwaljanza Razzjali, mas-sitwazzjoni tal-komunitajiet 

Roma u Travellers, mal-komunitajiet Musulmani, mal-kriminalità ta’ natura raz-

zista u s-sistema ġudizzjarja razzista, mal-mezzi tal-komunikazzjoni u mal-kwistjo-

nijiet relatati mad-diversità kulturali kif ukoll il-ħtieġa għal risposti iżjed koerenti 

u koordinati mill-gvernijiet fi l-livell nazzjonali. L-Aġenzija għalhekk segwiet dawn 

il-kwistjonijiet fi l-kuntest tal-UE.

L-Aġenzija kompliet taħdem mal-Kumitat tar-Reġjuni permezz tan-

Netwerk tal-Komunitajiet Lokali (LCN). L-LCN huwa netwerk iff urmat mill-Kumi-

tat tar-Reġjuni u uffi  ċjali politiċi mill-bliet ta’ Aarhus (DK), Antwerp (BE), Bradford 

(UK), Genk (BE), Mannheim (DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) 

u Turin (I). Fl-2007, l-enfasi partikolari tal-LCN kienet il-koeżjoni tal-komunità 

u l-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-komunitajiet Musulmani.

Minbarra l-kuntest tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija kompliet bl-inte-

razzjoni tagħha mal-Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koo-

perazzjoni fl -Ewropa (OSCE). Din iff ukat fuq kwistjonijiet relatati mad-diskrimi-

nazzjoni kontra l-komunitajiet Roma u Travellers, il-kriminalità ta’ natura razzista 

u l-kontroll tal-pulizija, kif ukoll l-islamofobija. Il-parteċipazzjoni tal-Aġenzija 



- 20 -

FRA - Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Dritt ijiet Fundamentali

fi l-laqgħat bejn l-aġenziji tal-organizzazzjonijiet intergovernattivi (IGO) tassigura 

l-koordinament ta’ azzjonijiet u attivitajiet fuq kwistjonijiet komuni, li tiġi evitata 

d-duplikazzjoni tal-isforzi, jiġi mfi ttex il-valur miżjud u aktar koerenza fl -attivitajiet 

fuq livell strateġiku kif ukoll f’termini ta’ prijoritizzazzjoni.

Il-kontribut tal-ħidma tal-Aġenzija jidher, meta ssir referenza għalih 

f’varjetà ta’ dokumenti mill-istituzzjonijiet Komunitarji u l-gvernijiet nazzjonali, 

iżda jista’ jinforma wkoll l-iżvilupp ta’ politiki fi l-fażi tal-konċepiment tagħhom. 

L-impatt tal-ħidma tal-Aġenzija jista’ jiġi kkunsidrat, f’termini ġenerali, fl -iżvilupp 

tal-ġbir tad-dejta bħala komponent fl -iżvilupp tal-politiki mill-gvernijiet nazzjonali, 

l-użu tad-dejta tal-Aġenzija sabiex isiru għażliet politiċi u l-qsim minn varjetà ta’ 

atturi tal-prattika tajba u tal-inizjattivi identifi kati mill-Aġenzija permezz tal-attivi-

tajiet tagħha biex tiggwida l-miżuri u l-linji ta’ azzjoni.

Ħidma mal-istituzzjonijiet Komunitarji, l-Istati Membri 
u partijiet interessati oħra

Ħidma mal-Parlament Ewropew (PE)

Wieħed mill-kompiti ewlenin tal-Aġenzija għandu x’jaqsam mal-għoti ta’ 

għarfi en espert u konsulenza lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummiss-

joni Ewropea, dwar kwistjonijiet relatati mal-mandat tagħha. L-FRA pparteċipat 

f’diversi seduti ta’ smigħ pubbliċi u laqgħat ta’ kumitati tal-PE u kkontribwiet 

għal abbozzi ta’ rapporti. Saret referenza frekwenti għar-rapporti tal-EUMC/FRA 

f’riżoluzzjonijiet rilevanti tal-PE.

L-Aġenzija tat kontribut espert bil-miktub għal rapport li jiff orma l-bażi 

għal riżoluzzjoni tal-PE dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza 

Razzjali (2000/43/KE). L-FRA pprovdiet lir-Rapporteur tal-PE b’informazzjoni dwar 

l-inizjattivi dwar is-sensibilizzazzjoni u l-ġurisprudenza relatata mad-Direttiva. 

Ir-riżoluzzjoni tal-PE għamlet referenza għar-riżultati miksuba mill-Aġenzija u tal-

bet lill-Istati Membri sabiex jiġbru u jipprovdu lill-FRA b’“informazzjoni u dejta 

rilevanti, li wieħed jista’ joqgħod fuqhom u li huma komparabbli”.6

L-FRA tat ukoll kontribut espert bil-miktub għal opinjoni tal-PE b’rabta 

mad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjoni-

jiet ta’ razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali. B’referenza għall-ħidma 

tal-Aġenzija, il-Parlament Ewropew adotta rapport fuq inizjattiva tiegħu stess li 

stieden lill-Kunsill biex jilħaq ftehim dwar id-Deċiżjoni Kwadru proposta.7 L-FRA 

6 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-27 ta‘ Settembru 2007 dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 

2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispet-

tivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità (2007/2094(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//MT

7 Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill tal-21 ta‘ Ġunju 2007 dwar l-iżvilupp tan-negozjati 

rigward id-deċiżjoni kwadru dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija (2007/2067(INI)) http://www.

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//

EN&language=MT
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pprovdiet wieħed mill-kelliema ewlenin fi s-seduta ta’ smigħ relatata tal-Parlament 

Ewropew.

L-Aġenzija kienet mistiedna tippreżenta r-“Rapport dwar ir-Razziżmu 

u l-Ksenofobija fl -Istati Membri tal-UE”, lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, 

il-Ġustizzja u l-Aff arijiet Interni. L-FRA enfasizzat it-tendenzi u l-progress attwali 

fi l-ġlieda kontra r-razziżmu. Fl-istess ħin, għamlet referenza għall-ħtieġa ta’ sensi-

bilizzazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni kontra d-diskriminazzjoni. Il-laqgħa kienet ukoll 

opportunità sabiex il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-FRA jiġu introdotti għal dan 

il-Kumitat li huwa l-interface prinċipali tal-Aġenzija fi l-PE.

Ħidma mal-Kummissjoni Ewropea

L-Aġenzija żammet il-kooperazzjoni tagħha mal-Kummissjoni Ewro-

pea, primarjament fl -oqsma politiċi relatati mal-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà 

u n-nondiskriminazzjoni. Hija involuta fi x-xogħol li l-Kummissjoni twettaq għall-

Komunitajiet Roma u Travellers u fl -iżvilupp ta’ indikaturi u parametri biex tiġi 

promossa l-ugwaljanza u tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni razzjali.

L-Aġenzija tat kontribut espert bil-miktub lill-“White paper on Ethnic 

Minorities in the Labour Market, An Urgent Call for Better Social Inclusion” (White 

Paper dwar il-Minoranzi Etniċi fi s-Suq tax-Xogħol, Sejħa Urġenti għal Inklużjoni 

Soċjali Aħjar), ippubblikata mill-Kummissjoni f’Diċembru 2007. Hija għamlet ukoll 

kontribut bil-miktub għar-rapporti dwar ir-Roma għall-Grupp ta’ Kummissarji 

dwar id-Drittijiet Fundamentali. L-Aġenzija pparteċipat f’laqgħat tal-Grupp Kon-

sultattiv għas-Sena Ewropea tal-Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd tal-Kummiss-

joni Ewropea, tal-Grupp ta’ bejn is-Servizzi dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija, 

tal-Grupp ta’ bejn is-Servizzi dwar ir-Roma, il-grupp ta’ esperti dwar il-ħtiġijiet 

politiċi fi l-qasam tal-kriminalità u l-ġustizzja kriminali – DĠ JLS, tas-Sottogrupp 

ta’ Esperti dwar il-Ħtiġijiet Politiċi fi l-qasam tad-Dejta dwar it-Traffi  kar ta’ Bned-

min u tal-Grupp ta’ Kuntatt Informali tal-Organizzazzjonijiet u l-Istituzzjonijiet 

Intergovernattivi dwar il-kwistjonijiet tar-Roma, Sinti u Travellers. L-Aġenzija kel-

lha wkoll laqgħa ta’ konsultazzjoni mal-President tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar 

il-Minoranzi Etniċi Soċjalment Żvantaġġjati.

L-Aġenzija kompliet ukoll il-ħidma tagħha mal-Kummissjoni Ewro-

pea, fi  sħubija mal-aġenziji Komunitarji fi l-kuntest tal-attivitajiet reġjonali tagħha 

tal-Euromed, billi pparteċipat f’laqgħat relatati mal-mezzi tal-komunikazzjoni 

u d-diversità kulturali. Il-laqgħat segwew fuq il-konferenza bl-isem “Racism, Xeno-

phobia and the Media: Towards respect and understanding of all religions and 

cultures” (Razziżmu, Ksenofobija u Midja: lejn ir-rispett u l-fehim tar-reliġjonijiet 

u l-kulturi kollha) organizzata b’mod konġunt mill-Aġenzija, il-Kummissjoni Ewro-

pea u l-Gvern Awstrijak f’Mejju 2006.
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Ħidma mal-Kunsill u mal-Istati Membri

Kull Stat Membru ħatar uffi  ċjal tal-gvern biex iservi bħala punt ta’ kuntatt 

għall-Aġenzija fl -Istat Membru kkonċernat (Uffi  ċjal ta’ Kollegament Nazzjonali, fi l-

qosor NLO). Saru żewġ laqgħat mal-NLOs biex jintlaħaq qbil dwar il-modalitajiet 

ta’ kooperazzjoni futura. Fost aff arijiet oħra, l-NLOs jistgħu jressqu opinjonijiet 

dwar l-abbozz tal-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-FRA lid-Direttur tal-Aġenzija.

F’Novembru 2007, l-FRA pparteċipat f’laqgħa tal-grupp ta’ ħidma tal-

Kunsill tal-UE  dwar kwistjonijiet tal-OSCE u tal-Kunsill tal-Ewropa. L-FRA, id-

Direttur tal-Uffi  ċċju tal-OSCE għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet tal-

Bniedem (ODIHR), Christian Strohal, u l-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem 

tal-Kunsill tal-Ewropa, Th omas Hammarberg, kienu mistiedna biex jiddiskutu 

l-potenzjal għal kooperazzjoni.

L-Aġenzija kkooperat ukoll mal-Presidenzi tal-Unjoni Ewropea, li kienu 

okkupati mill-Ġermanja matul l-ewwel nofs tal-2007 u mill-Portugall matul it-tieni 

nofs. Hija attendiet numru ta’ avvenimenti tal-Presidenza, bħas-Samit dwar l-Ugwal-

janza (Jannar 2007) li tat bidu lis-“Sena Ewropea għall-Opportunitajiet Indaqs għal 

Kulħadd” 2007 li matulha l-FRA kienet irrappreżentata bi stand informattiv.

L-FRA kienet mistiedna wkoll għall-Kunsill dwar il-Ġustizzja u l-Aff ari-

jiet Interni f’Ottubru 2007.

Ħidma mal-organizzazzjonijiet intergovernatt ivi

Fuq il-bażi tar-relazzjonijiet stabbiliti mill-EUMC, l-FRA kompliet 

tikkoopera ma’ aġenziji intergovernattivi attivi fi l-ġlieda kontra r-razziżmu, b’mod 

partikolari mal-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza (ECRI) 

tal-Kunsill tal-Ewropa, l-Uffi  ċċju għall-Istituzzjonijiet Demokratiċi u d-Drittijiet 

tal-Bniedem tal-OSCE (ODIHR) u l-Uffi  ċċju tal-Kummissjoni Għolja għad-Drittijiet 

tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (OHCHR). Filwaqt li l-mandati tagħhom huma 

diff erenti minn xulxin, dawn l-organizzazzjonijiet jaqsmu problemi simili fi l-ġlieda 

kontra r-razziżmu. Mill-2004 ’l quddiem saru laqgħat regolari bejn l-aġenziji, bil-

għan li jiġu identifi kati sinerġiji, tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-isforzi u jitwettqu 

attivitajiet kumplimentari. Fl-2007 saret laqgħa minn dawn bejn l-aġenziji.

L-oqsma prinċipali tal-ħidma bejn l-aġenziji tal-FRA kienu jikkonċernaw: 

(1) l-iskambju ta’ informazzjoni, (2) il-parteċipazzjoni reċiproka fl -avvenimenti tal-

aġenziji, (3) il-cross-checking u l-cross-referencing tax-xogħol ta’ xulxin, u (4) attivi-

tajiet konġunti, pereżempju messaġġ komuni għall-Ġurnata Internazzjonali kon-

tra d-Diskriminazzjoni Razzjali. F’dawn l-aħħar ftit snin, din il-kooperazzjoni bejn 

l-aġenziji għenet sabiex jitwettqu proġetti u inizjattivi li jgħinu lill-Istati jindirizzaw 

ir-reati razzisti/ġġenerati mill-mibegħda, isawru politika għar-Roma u jiżviluppaw 

risposti għal forom speċifi ċi ta’ intolleranza bħall-anti-Semitiżmu u l-Islamofobija. 

Hija avanzat ukoll sforzi komuni biex tenfasizza l-importanza tat-titjib fi l-ġbir tad-

dejta dwar ir-reati razzisti u l-ugwaljanza razzjali.
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Ħidma mal-Kunsill tal-Ewropa

L-impenn tal-FRA mal-Kunsill tal-Ewropa huwa bbażat fuq il-koope-

razzjoni tagħha mal-organi tal-Kunsill tal-Ewropa fl -ambitu tal-attivitajiet relatati 

mad-drittijiet tal-bniedem u l-koeżjoni soċjali, b’mod partikolari mal-Uffi  ċċju tal-

Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kummissjoni Ewropea kontra 

r-Razziżmu u l-Intolleranza, is-segretarjat tal-Konvenzjoni ta’ Qafas dwar il-Mino-

ranzi Nazzjonali, is-Sezzjoni responsabbli mir-Roma u t-Travellers u l-Kumitat tal-

Esperti fi l-qasam tar-Roma, iż-Żingari u t-Travellers (MG-S-ROM). Barra minn 

hekk, l-Aġenzija tipparteċipa f’laqgħat tal-Forum Ewropew dwar ir-Roma u t-Tra-

vellers taħt l-awspiċji tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-kontribut politiku tal-Aġenzija 

huwa dirett lejn ir-rakkomandazzjonijiet politiċi u r-rapporti prodotti minn dawn 

l-organi.

L-Aġenzija pparteċipat f’laqgħa strateġika mal-Kummissarju Għoli għad-

Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa. L-għan tal-laqgħa kien li jiġu identifi -

kati l-kwistjonijiet prinċipali relatati mad-drittijiet tal-bniedem fl -Ewropa u biex jiġi 

żgurat li l-enfasi tal-ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem tibqa’ effi  kaċi u rilevanti. 

L-Aġenzija kompliet tikkoordina l-informazzjoni u s-suġġerimenti politiċi tagħha 

mal-Kummissarju Għoli billi tipprovdi kontribut dwar ir-razziżmu, il-ksenofobija, 

l-anti-Semitiżmu u l-Islamofobija għal żjarat fi l-pajjiżi u r-rapporti.

L-FRA ssoktat bil-kooperazzjoni tagħha mal-Kummissjoni Ewro-

pea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza tal-Kunsill tal-Ewropa billi kkontribwiet 

għar-Rakkomandazzjoni Politika Ġenerali tagħha Nru 10 dwar il-ġlieda kon-

tra r-razziżmu u d-diskriminazzjoni razzjali fl -iskejjel u permezz tal-edukazzjoni 

skolastika, u r-Rakkomandazzjoni Politika Ġenerali Nru 11 dwar il-ġlieda kontra 

r-razziżmu u d-diskriminazzjoni razzjali fi s-servizzi ta’ pulizija. L-Aġenzija pprov-

diet dejta u informazzjoni lis-segretarjat tal-Konvenzjoni Qafas dwar il-Minoranzi 

Nazzjonali u, matul l-2007, ipparteċipat bħala osservatur f’laqgħat tal-Grupp ta’ 

Ħidma dwar id-Drittijiet Umani f’Soċjetà Multikulturali.

Ħidma mal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni 
fl -Ewropa (OSCE) 

L-Aġenzija baqgħet involuta fi l-ħidma tal-OSCE dwar it-tolleranza 

u n-nondiskriminazzjoni. F’Ġunju 2007, l-FRA pprovdiet kelliem ewlieni fi l-

Konferenza ta’ Livell Għoli tal-OSCE dwar il-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni 

u l-Promozzjoni tar-Rispett u l-Fehim Reċiproku, li saret f’Bukarest. Huwa ta 

preżentazzjoni dwar ir-rwol tal-infurzar tal-liġi u l-ġbir tad-dejta biex jiġu miġġielda 

r-reati ġġenerati mill-mibegħda. L-FRA kienet ukoll il-moderatur fi  grupp ta’ ħidma 

tas-soċjetà ċivili matul il-laqgħa preparatorja għall-NGOs. F’Ottubru 2007, l-FRA 

ġiet mistiedna mill-Presidenza Spanjola tal-OSCE għall-konferenza tagħha dwar 

l-intolleranza u d-diskriminazzjoni kontra l-Musulmani. L-Aġenzija ppreżentat 

ir-riżultati mir-rapport tagħha “Muslims in the European Union: Discrimination 

and Islamophobia” (Il-Musulmani fl -Unjoni Ewropea: Diskriminazzjoni u Islamo-

fobija) (Diċembru 2006).
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L-FRA ħadmet ukoll attivament mad-delegazzjonijiet tal-Istati Membri 

tal-UE fl -OSCE. Il-ħidma tal-Aġenzija sikwit tiġi msemmija fi d-dikjarazzjonijiet 

tal-UE fi l-konferenzi u l-laqgħat tal-OSCE. Flimkien mad-Delegazzjoni Portugiża 

għall-OSCE, l-FRA organizzat avveniment parallel tal-UE dwar il-ħidma u l-mandat 

tagħha matul il-laqgħa tal-OSCE dwar l-Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana 

f’Settembru 2007. Flimkien mal-punt ta’ kuntatt tal-ODIHR dwar kwistjonijiet mar-

buta mar-Roma u s-Sinti u s-Sezzjoni responsabbli mir-Roma u t-Travellers fi l-

Kunsill tal-Ewropa, organizzat ukoll avveniment parallel dwar “l-implimentazzjoni 

ta’ politiki dwar ir-Roma, is-Sinti u t-Travellers”.

Ħidma man-Nazzjonijiet Uniti (NU)

Fuq stedina mid-Delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea lill-organiz-

zazzjonijiet internazzjonali f’Ġinevra, l-FRA tat preżentazzjoni dwar il-mandat 

tagħha lill-Grupp ta’ Ħidma Intergovernattiv tan-NU dwar l-implimentazzjoni 

effi  kaċi tad-Dikjarazzjoni u l-Programm ta’ Azzjoni ta’ Durban. Din il-preżentazzjoni 

saħqet li r-razziżmu u l-ksenofobija ser jibqgħu setturi kruċjali tal-Aġenzija fi  ħdan 

il-mandat usa’ tagħha.

F’April 2007, żar lill-Aġenzija Doudou Diène, ir-Rapporteur Speċjali tan-

NU dwar Forom Kontemporanji ta’ Razziżmu, Diskriminazzjoni Razzjali, Ksenofo-

bija u Intolleranza relatata. Il-laqgħa serviet biex jiġu skambjati ideat dwar l-isfi di 

globali fi l-qasam tar-razziżmu u l-ksenofobija. L-Aġenzija ħadet ukoll sehem attiv 

fi l-ħidma tal-Koalizzjoni Ewropea tal-Ibliet Kontra r-Razziżmu fi  ħdan l-UNESCO 

u saret membru tal-grupp tat-tmexxija tiegħu.

Infurmar tal-politiki b’rabta ma’ kwistjonijiet speċifi ċi

Komunitajiet Musulmani

Minn Diċembru 2000 sa Ġunju 2001 twettaq proġett li kellu l-mira li jiġbor 

u jqabbel l-approċċi tal-ibliet fi l-qasam tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq 

il-bażi tar-reliġjon. Huwa indirizza prassi tajba li kkontribwew għall-promozzjoni 

tat-tolleranza u t-trattament ugwali fuq il-bażi tar-reliġjon f’oqsma importanti tal-

ħajja pubblika bħax-xogħol, is-servizzi pubbliċi u l-edukazzjoni. Riżultat ieħor ta’ 

dak il-proġett kien il-ħolqien ta’ netwerk ta’ komunitajiet lokali (LCN) bejn il-bliet 

involuti, fl imkien mal-Kumitat tar-Reġjuni. Matul l-2007, saret sensiela ta’ laqgħat 

tal-LCN bil-għan li jinħareġ rapport dwar eżempji ta’ inizjattivi lokali li jindirizzaw 

il-ħtiġijiet tal-komunitajiet Musulmani.

Il-belt ta’ Nantes (Franza) saret membru ġdid tal-LCN u saret laqgħa tal-

LCN f’Mannheim biex jiġi diskuss l-aġġornament u t-twessigħ tal-informazzjoni 

għar-rapport il-ġdid.
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Komunità tar-Roma

Il-ħdima tal-FRA relatata mar-Roma u t-Travellers hija ff ukata fuq żewġ 

aspetti: l-ewwel, il-ħidma kontinwa relatata man-nisa Roma u l-aċċess tagħhom 

għall-kura tas-saħħa pubblika u s-servizzi relatati u, it-tieni, kwistjonijiet marbuta 

mal-aċċess u t-trattament ugwali fl -edukazzjoni pubblika b’enfasi fuq id-diskrimi-

nazzjoni u s-segregazzjoni.

Issoktat il-ħidma dwar in-nisa Roma b’konċentrazzjoni ta’ attivitajiet 

dwar kwistjonijiet relatati mas-sessi. L-FRA organizzat Round Table man-Netwerk 

Internazzjonali tan-Nisa Roma (IRWN) u l-Inizjattiva Konġunta tan-Nisa Roma fi  

Stokkolma. L-Aġenzija studjat il-possibbiltà li testendi l-aċċess għall-kwistjonijiet 

tas-saħħa sabiex tinkorpora s-sitwazzjoni tat-tfal Roma u l-kuntest tad-drittijiet tat-

tfal. L-FRA ff aċilitat il-parteċipazzjoni tan-nisa Roma fi l-konferenza internazzjonali 

“Amare glasura ashunde – Insemmgħu leħenna: Konferenza dwar id-Drittijiet tan-

Nisa Roma”, fi  Stokkolma (l-Iżvezja) fi t-3 u fl -4 ta’ Diċembru 2007. Il-konferenza 

kienet organizzata b’mod konġunt mill-FRA, il-Kunsill tal-Ewropa u l-gvern Żvediż 

u kkonċentrat fuq dibattitu u skambju ta’ prattiki tajba fi r-rigward tal-aċċess għall-

kura tas-saħħa pubblika u l-ġlieda kontra t-traffi  kar ta’ bnedmin. Għall-Aġenzija, il-

konferenza kienet segwitu loġiku tal-pubblikazzjoni “Breaking the Barriers: Romani 

women and access to public health care” (Inkissru l-barrieri: In-nisa Roma u l-aċċess 

għall-kura tas-saħħa pubblika), li kienet ir-riżultat ta’ sforz konġunt mill-EUMC, 

il-Kunsill tal-Ewropa u l-Kummissarju Għoli tal-OSCE għall-Minoranzi Nazzjonali 

fl -2003.

L-Aġenzija organizzat avveniment konġunt mal-Kunsill tal-Ewropa 

u l-OSCE fl -okkażjoni tal-Laqgħa ta’ Implimentazzjoni tad-Dimensjoni Umana 

tal-OSCE, f’Varsavja. Din l-attività parallela ff ukat fuq il-ħtieġa li tkun aċċellerata 

l-implimentazzjoni tal-politiki dwar ir-Roma. L-Aġenzija attendiet ukoll laqgħa ta’ 

koordinament tal-Grupp ta’ Kuntatt Informali tal-Organizzazzjonijiet u l-Istituzzjo-

nijiet Intergovernattivi dwar Kwistjonijiet relatati mar-Roma, is-Sinti u t-Travellers, 

li kienet imsejħa mill-Presidenza tal-UE.

Xogħol ieħor

B’risposta għal talbiet mill-partijiet interessati tagħha, l-Aġenzija kkum-

missjonat dokumenti ta’ diskussjoni tematiċi dwar id-diskriminazzjoni fl -abi-

tazzjoni, id-drittijiet tat-tfal u l-migrazzjoni u azzjoni pożittiva. Dawn id-doku-

menti għandhom jew jippreparaw it-triq għall-identifi kazzjoni ta’ problemi ċentrali 

f’dawk l-oqsma ta’ politika jew għandhom iservu bħala introduzzjonijiet qosra għas-

suġġett u jipprovdu tweġibiet politiċi.
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Att ivitajiet ta’ kooperazzjoni 
u ta’ sensibilizzazzjoni

L-enfasi fl -2007 kienet fuq l-istabbiliment ta’ relazzjonijiet ġodda mal-

partijiet interessati u l-orjentament mill-ġdid tal-Aġenzija lejn il-konsultazzjoni 

u l-ġbir tal-informazzjoni u s-suġġerimenti rilevanti dwar kwistjonijiet relatati 

mad-drittijiet umani li jistgħu jiġu trasformati f’attivitajiet fi l-Programm ta’ Ħidma 

Annwali tal-Aġenzija. Dan kellu jinkiseb waqt li l-Qafas Multiannwali tal-Aġenzija 

kien għadu ma ġiex adottat sal-aħħar tal-2007. Il-preparattivi għall-istabbiliment 

tal-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali (FRP) irrappreżentat sfi da kbira 

u l-Aġenzija bdiet sensiela ta’ konsultazzjonijiet, kemm fi żiċi kif ukoll online per-

mezz tas-sit elettroniku tagħha, mas-soċjetà ċivili. Huwa previst li l-FRP se tiġi 

stabbilita fl -2008. L-Aġenzija bdiet il-proċess biex tilħaq lill-Istituzzjonijiet Nazzjo-

nali tad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Aġenziji u organi Komunitarji, li jikkostitwixxu 

elementi importanti fl -arkitettura tal-Aġenzija.

L-akbar attività ta’ sensibilizzazzjoni kienet marbuta mas-Sena Ewro-

pea għall-Opportunitajiet Indaqs għal Kulħadd. Is-suġġett ipprovda lill-Aġenzija 

l-opportunità li tlaqqa’ fl imkien elementi prinċipali tal-ħidma tagħha mmirata lejn 

iż-żgħażagħ u ssaħħaħ ir-relazzjoni tagħha mal-belt ospitanti. Iż-żewġ elementi 

huma kkunsidrati mill-Aġenzija bħala elementi ta’ sostenn tal-għan usa’ ta’ komu-

nikazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġġib lill-UE eqreb taċ-ċittadini tagħha u turi r-rile-

vanza tax-xogħol tal-UE fuq livell ħafna aktar lokali.

Ħidma mas-soċjetà ċivili

L-FRA kompliet issaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha mal-organizzazzjoni-

jiet tas-soċjetà ċivili. F’April, ftit wara l-inawgurazzjoni tagħha, l-Aġenzija bdiet 

sensiela ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi dwar il-kooperazzjoni tal-FRA mas-soċjetà 

ċivili. Il-konsultazzjonijiet saru bejn April u Diċembru. L-għan kien sabiex tirċievi 

opinjonijiet bl-iskop li tħejji strateġija mtejba dwar is-soċjetà ċivili għall-Aġenzija 

b’mod ġenerali u għat-twaqqif tal-Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali b’mod 

partikolari.

Il-konsultazzjonijiet saru f’forom diff erenti. Il-parti prinċipali kienet kon-

sultazzjoni miftuħa online fejn il-parteċipanti ntalbu jwieġbu kwestjonarju. Il-kwes-

tjonarju, li kien disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, tfassal biex jiġbor 

veduti u opinjonijiet tal-atturi kollha interessati tas-soċjetà ċivili. Il-konsultazzjoni 

ġiet ippubblikata fuq is-sit elettroniku tal-FRA u tħabbret fi l-Bullettin tal-Aġenzija. 

Barra minn hekk, intbagħat avviż dirett permezz tal-posta elettronika lill-organiz-

zazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li huma elenkati fi l-mailing list tal-FRA. B’kollox waslu 

87 risposta. Il-konsultazzjonijiet online saru f’żewġ okkażjonijiet: mit-18 ta’ April 

sat-18 ta’ Mejju u mit-3 ta’ Ottubru sat-3 ta’ Novembru 2007. Il-kontributi individ-

wali kollha ġew ippubblikati fi s-sit tal-FRA.
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Il-kontributi l-oħra għall-konsultazzjoni waslu f’żewġ laqgħat ta’ esperti 

ta’ organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) magħżula li saru f’Ġunju u Lulju 

fi  Vjenna, u f’konferenza konsultattiva miftuħa għall-partijiet interessati tas-

soċjetà ċivili li saret f’Diċembru fi  Brussell. L-għan taż-żewġ laqgħat ta’ esperti 

kien li jinġabru veduti u opinjonijiet minn organizzazzjonijiet fuq livell Ewropew 

li għandhom għarfi en espert solidu u esperjenza twila fi t-tmexxija ta’ netwerks 

mifruxin madwar l-Ewropa kollha ta’ atturi mis-soċjetà ċivili fl -oqsma diff erenti 

tad-drittijiet fundamentali.

Konferenza Round Table Ewropea

Il-Konferenza Round Table Ewropea ġiet organizzata fl -aħħar ta’ 

Ottub ru u kienet ospitata mill-Presidenza Portugiża tal-UE f’Liżbona. It-tema 

tar-round table kellha t-titlu “Aċċess ugwali għall-edukazzjoni u għax-xogħol għal 

żgħażagħ b’imgħoddi ta’ migrazzjoni”. L-avveniment laqqa’ fl imkien aktar minn 

80 rappreżentant tas-soċjetà ċivili, gvernijiet u organizzazzjonijiet internazzjonali 

u Ewropej.

Parteċipazzjoni tal-FRA f’avvenimenti tas-soċjetà ċivili

Il-persunal tal-FRA pparteċipa f’diversi avvenimenti tas-soċjetà ċivili 

fl -Istati Membri, minn banda biex jippreżenta lill-FRA, il-mandat u s-sitwazzjoni 

tagħha fi r-rigward tat-twaqqif tal-istrutturi ġodda tal-Aġenzija, u mill-banda l-oħra 

biex jisma’ l-veduti tal-atturi tas-soċjetà ċivili fi r-rigward tal-iżvilupp ta’ forom pos-

sibbli ta’ kollaborazzjoni bejn l-FRA u s-soċjetà ċivili.

Kooperazzjoni ma’ Aġenziji Komunitarji u oħrajn

L-Aġenzija kompliet tiżviluppa l-kooperazzjoni tagħha mal-Fondazzjoni 

Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (EUROFOUND) 

tal-Unjoni Ewropea permezz ta’ laqgħat, stediniet reċiproċi għal avvenimenti 

u skambju ta’ informazzjoni. Ix-xogħol mal-EUROFOUND huwa kkunsidrat bħala 

attività pilota għall-Aġenzija biex tiżviluppa kooperazzjoni ma’ Aġenziji oħra tal-UE 

fl -ambitu tal-Qafas Multiannwali tagħha.

L-FRA pparteċipat f’laqgħa mal-Kumitat Ewropew ta’ Koordinament tal-

Istituzzjonijiet Nazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem f’Dublin, li kienet ospi-

tata mill-Kummissjoni Nazzjonali Irlandiża għad-Drittijiet tal-Bniedem. L-Aġenzija 

ddiskutiet mar-rappreżentanti tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali dwar id-Drittijiet 

Umani kwistjonijiet ta’ interess komuni, setturi possibbli ta’ kooperazzjoni u kon-

tributi għall-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Aġenzija.
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Sensibilizzazzjoni

L-Aġenzija kkontribwiet għas-Sena Ewropea tal-Opportunitajiet Indaqs 

għal Kulħadd 2007 permezz ta’ fi rxa ta’ attivitajiet.

F’kollaborazzjoni mal-Belt ta’ Vjenna u l-Bord tal-Edukazzjoni ta’ Vjenna, 

l-Aġenzija organizzat avveniment għaż-żgħażagħ sabiex tissensibilizzahom dwar il-

miri tas-Sena Ewropea. Bil-motto “chanchen=gleich” (l-opportunitajiet jagħmluna 

ndaqs), madwar 2,000 student ipparteċipaw fi l-Ġurnata dwar id-Diversità organiz-

zata mill-FRA fl -14 ta’ Novembru fi  Vjenna. L-NGOs lokali, l-iskejjel u l-istituzzjo-

nijiet Ewropej fi  Vjenna kienu ħadmu mal-FRA biex jippreparaw programm interat-

tiv ħafna għall-parteċipanti żgħażagħ.

Biex tkompli l-enfasi tagħha fuq iż-żgħażagħ, l-Aġenzija organizzat żewġ 

videokonferenzi ma’ Yad Vashem tal-Iżrael għaż-żgħażagħ ta’ Vjenna bil-għan li 

toff rilhom laqgħa diretta ma’ xi sopravissuti tal-Olokawstu u b’hekk tissensibi-

lizzahom dwar il-lezzjonijiet universali tal-Olokawstu fl -ambitu tal-ġlieda kontra 

r-razziżmu, l-anti-Semitiżmu u l-ksenofobija tal-lum. Il-kooperazzjoni ma’ Yad 

Vashem kienet waħda mir-riżultati tal-parteċipazzjoni tal-Aġenzija fi s-seminars 

tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-anti-Semitiżmu 

mal-Iżrael. L-Aġenzija ssieħbet fi t-Task Force Internazzjonali għall-Edukazzjoni, 

Memorja u Riċerka dwar l-Olokawstu bħala osservatur u kompliet bil-konsul-

tazzjoni mal-partijiet interessati rilevanti fi l-qafas tal-proġett tagħha “Edukazzjoni 

dwar id-Drittijiet Fundamentali fl -Unjoni Ewropea”. Dan għandu jeżamina l-edu-

kazzjoni dwar l-Olokawstu fi l-kuntest ta’ analiżi komparattiva tal-provvedimenti 

u l-attivitajiet għall-edukazzjoni dwar id-drittijiet fundamentali madwar l-Unjoni 

Ewropea. Il-proġett se jitlesta fl -2008.

Fl-aħħar nett, fl -2007, l-Aġenzija ppubblikat l-ewwel pubblikazzjoni ta’ 

sensibilizzazzjoni indirizzata speċifi kament għaż-żgħażagħ. L-aġenda skolastika 

(S’cool Agenda) tiġbor fl imkien kalendarju ta’ dati importanti marbuta ma’ kwistjo-

nijiet dwar ir-razziżmu u d-diversità kulturali b’informazzjoni dwar it-trattament 

indaqs u d-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentament sesswali, ir-reliġjon jew it-

twemmin, l-età, u d-diżabilità. Hija mmirata biex tissensibilizza liż-żgħażagħ dwar 

ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-anti-Semitiżmu, it-tipi diff erenti ta’ diskriminazzjoni 

u l-importanza tar-rispett u t-tolleranza għal kulturi u reliġjonijiet diff erenti. Din 

l-aġenda skolastika kienet popolari ħafna maż-żgħażagħ tal-UE u ta’ pajjiżi oħra, 

b’ordnijiet għal iżjed minn 10,000 kopja mitluba.

Informazzjoni pubblika u komunikazzjoni

Inawgurazzjoni tal-Aġenzija għad-Dritt ijiet Fundamentali

Parti kbira mix-xogħol ta’ informazzjoni pubblika u komunikazzjoni ff u-

kat fuq l-inawgurazzjoni tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali fl -1 ta’ Marzu 

fi  Vjenna. Bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Awstrijak, il-programm 
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ta’ inawgurazzjoni ġie ppreparat kif previst għall-midja, il-mistednin u l-pubbliku 

ġenerali. Għal dak li għandu x’jaqsam mal-materjal ta’ informazzjoni pubblika, 

l-Aġenzija kellha tassigura li s-sit elettroniku u l-materjal tal-informazzjoni pubb-

lika ta’ sostenn, bħar-Regolament, skeda b’mistoqsijiet u tweġibiet, skeda informat-

tiva, materjal għall-midja u t-test tas-sit elettroniku jkunu kollha disponibbli fl -1 ta’ 

Marzu.

Equal Voices u l-Bullett in tal-FRA

Equal Voices hija r-rivista tal-FRA dwar temi marbuta mal-mandat tagħha. 

Fl-2007, l-FRA ppubblikat żewġ ħarġiet: (1) dwar forom multipli ta’ diskriminazzjoni 

li jolqtu lin-nisa (“Equality and discrimination through the gender lens” (Ugwaljanza 

u diskriminazzjoni mil-lenti tas-sess tal-persuna), u (2) dwar l-inawgurazzjoni tal-

FRA nfi sha. Il-ħarġa tal-aħħar kienet iddedikata għall-inawgurazzjoni tal-Aġenzija 

u kienet tinkludi diskorsi mill-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso, 

tal-Kanċillier Awstrijak Alfred Gusenbauer u bosta oħrajn. Hija ppreżentat veduti 

mill-Kunsill tal-Ewropa, mis-soċjetà ċivili, mill-korpi li jippromwovu l-ugwaljanza 

u mill-istituzzjonijiet nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem dwar l-impatt poten-

zjali tal-Aġenzija.

L-Aġenzija pproduċiet sitt ħarġiet tal-Bullettin tal-FRA. Dan il-bullettin 

ta’ informazzjoni elettroniku jipprovdi informazzjoni qasira dwar il-ħidma li tkun 

għaddejja tal-FRA, l-iżviluppi rilevanti fuq livell internazzjonali u Komunitarju, kif 

ukoll aġġornament dwar is-sitwazzjoni tar-razziżmu, tal-ksenofobija u ta’ kwistjo-

nijiet relatati fl -Istati Membri.

Ħidma mal-mezzi tal-komunikazzjoni

Biex tikkomunika r-riżultati tal-ħidma tagħha lil pubbliku usa’, l-Aġenzija 

ħarġet diversi stqarrijiet għall-istampa u wieġbet bosta mistoqsijiet minn ġurnalisti 

minn madwar l-Ewropa. Għall-ewwel, il-biċċa l-kbira kienet iff ukata fuq l-inawgu-

razzjoni tal-Aġenzija f’Marzu. L-Aġenzija riedet turi li l-ħidma tagħha kienet ser 

tkompli fi r-rigward tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza 

relatata, kif ukoll fi r-rigward tad-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-orjentament sess-

wali u d-drittijiet tat-tfal, kif mitlub mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 

Ewropea rispettivament. Dan seħħ f’kuntest li fi h il-mezzi tal-komunikazzjoni sten-

new li l-Aġenzija kienet se timbarka fuq attivitajiet f’oqsma ġodda relatati mad-

drittijiet fundamentali immedjatament wara l-inawgurazzjoni tal-Aġenzija f’Marzu. 

Billi tipprovdi informazzjoni oġġettiva u affi  dabbli lill-mezzi tal-komunikazzjoni, 

l-Aġenzija ppruvat issostni rappurtaġġ preċiż dwar kwistjonijiet marbuta mal-man-

dat tagħha.

Barra minn hekk, l-FRA kompliet issostni l-Premju Ewropew tal-Midja 

CIVIS għall-Integrazzjoni u d-Diversità Kulturali, mogħti lil programmi tar-radju 

u tat-televiżjoni li jippromwovu l-koeżistenza multikulturali u l-fehim interkultu-

rali fl -UE, bħala mezz biex jiġu promossi prassi tajba fi l-midja.
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Biex ikollha impatt sostenibbli fuq ir-rappurtaġġ fi l-midja, l-Aġenzija 

sostniet ukoll lill-Unjoni Ewropea tax-Xandir (EBU) fl -iżvilupp ta’ toolkit dwar id-

diversità kulturali għall-ġurnalisti. Dan it-toolkit ġie ppreżentat pubblikament fi l-

konferenza Ewropea tal-midja dwar il-migrazzjoni u l-integrazzjoni, organizzata 

minn France Télévision f’Novembru 2007. Huwa għandu jiġi ppubblikat fi l-bidu 

tal-2008 u se jiġbor fl imkien elementi prattiċi (listi ta’ kontroll, referenzi) u pariri 

dwar prassi tajba li wieħed jista’ juża, japplika u jitgħallem minnhom.

Sit elett roniku tal-FRA (htt p:// fra.europa.eu)

Fl-2007, is-sit elettroniku kien għodda effi  kaċi biex ixerred il-pubbli-

kazzjonijiet u r-rapporti ppreparati mill-FRA u mill-EUMC ta’ qabel. Is-sit żaruh 

medja ta’ 54,246 viżitatur kull xahar, b’total ta’ 650,949 viżitatur tul is-sena. Fl-2007, 

is-sit tal-FRA ra żieda ta’ 75% aktar żjarat kontra t-total ta’ 371,200 żjara fl -2006.

Fl-2007 l-FRA nediet proġett għall-inawgurazzjoni mill-ġdid tas-sit 

tagħha. Dan il-proġett se jwassal għal innovazzjonijiet kbar kif ukoll għal funzjona-

lità u aċċessibilità akbar tas-sit. Il-proġett se jkompli matul l-2008.

Kif juru l-istatistiċi (ara l-Annessi), fl -2007 l-ħidma tal-Aġenzija fi r-

rigward tal-komunitajiet Musulmani u l-Islamofobija kompliet tqajjem ħafna 

interess. Dan huwa rifl ess mill-impenn kontinwu tal-Aġenzija f’dan l-ambitu, jew 

permezz tal-attivitajiet tagħha jew fi  sħubija ma’ organizzazzjonijiet prinċipali. Ir-

Rapport Annwali tal-Aġenzija dwar il-qagħda tal-kwistjonijiet relatati mal-mandat 

tagħha jibqa’ dokument ewlieni biex jippromwovi l-għarfi en dwar dawn il-kwistjo-

nijiet u suġġerimenti dwar kif dawn jiġu megħluba. L-aspett saljenti l-ieħor kien 

l-aġenda skolastika (S’cool agenda), destinata għaż-żgħażagħ, udjenza  għalkollox 

ġdida għall-Aġenzija li rċeviet 7,000 ordni fi  żmien xahar.
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ANNESSI
Strutt ura amministratt iva u persunal

Bord ta’ Tmexxija

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-Aġenzija, bħala l-organu ta’ ppjanar u monitoraġġ 8, 

jadotta l-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-FRA mfassal skont il-Qafas Multiannwali 

u wara li l-Kummissjoni u l-Kumitat Xjentifi ku jkunu taw opinjoni dwar l-abbozz 

ippreżentat mid-Direttur tal-Aġenzija. Il-Bord ta’ Tmexxija jadotta wkoll il-baġit 

tal-FRA, jaħtar id-Direttur u l-Kumitat Xjentifi ku, u jadotta r-Rapporti Annwali. 

Fl-2007, il-Bord ta’ Tmexxija, li ġie maħtur f’Ġunju, iltaqa’ darbtejn.

Il-Bord ta’ Tmexxija tal-FRA huwa kompost minn persuni b’esperjenza 

xierqa fi l-ġestjoni ta’ organizzazzjonijiet fi s-settur pubbliku jew privat u, barra minn 

hekk, għandhom għarfi en fi l-qasam tad-drittijiet tal-bniedem. Kull Stat Membru 

jaħtar persuna indipendenti li jkollha responsabbiltajiet ta’ livell għoli f’istituzzjoni 

nazzjonali indipendenti għad-drittijiet tal-bniedem jew organizzazzjoni oħra fi s-set-

tur pubbliku jew privat; tiġi maħtura persuna indipendenti mill-Kunsill tal-Ewropa; 

u l-Kummissjoni taħtar żewġ rappreżentanti.

Il-membri tal-Bord ta’ Tmexxija tal-FRA fl-4 ta’ Marzu 2008

Membri

Stat Membru Membru Membru supplenti 

Belgique/België (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

България (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Česká republika (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Danmark (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Deutschland (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Eesti (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Éire/Ireland (IE)
Anastasia Crickley 
(President)

Rory O‘Donnell

Ελλάδα (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

España (ES) Gema Martín Muñoz ħatra pendenti

France (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Italia (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Κύπρος/Kıbrıs (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Latvija (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Lietuva (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Art. 12, par. 6 tar-Regolament.
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Stat Membru Membru Membru supplenti 

Luxemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Magyarország (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Nederland (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Österreich (AT)
Hannes Tretter 
(Viċi President)

Christian Strohal

Polska (PL) Maciej Dybowski ħatra pendenti

Portugal (PT) Rui Pires ħatra pendenti

România (RO) ħatra pendenti Simina Tănăsescu

Slovenija (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovensko (SK) Beata Oláhová ħatra pendenti

Suomi/Finland (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Sverige (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

United Kingdom (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Kunsill tal-Ewropa Guy De Vel Rudolf Bindig

Kummissjoni Ewropea Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Kummissjoni Ewropea Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Bord Eżekutt iv

Fl-ambitu tal-attivitajiet tiegħu, il-Bord ta’ Tmexxija huwa assistit mill-

Bord Eżekuttiv 9, li ltaqa’ tliet darbiet fl -2007. Il-Bord Eżekuttiv huwa ff urmat mill-

President u l-Viċi President tal-Bord ta’ Tmexxija, żewġ membri oħra tal-Bord ta’ 

Tmexxija eletti mill-Bord ta’ Tmexxija, u rappreżentant tal-Kummissjoni. Il-per-

suna maħtura mill-Kunsill tal-Ewropa biex tkun parti mill-Bord ta’ Tmexxija tista’ 

tipparteċipa fi l-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv. Il-Bord Eżekuttiv jitlaqqa’ mill-President 

kull meta jkun meħtieġ biex jiġu ppreparati d-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija 

u biex jassisti u jagħti parir lid-Direttur.

Il-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-FRA

President Anastasia CRICKLEY /Irlanda/

Viċi President Hannes TRETTER /Awstrija/

Membru - Bord ta‘ Tmexxija Elena PACIOTTI /Italja/

Membru - Kunsill tal-Ewropa Guy DE VEL 

Membru - Kummissjoni Francisco FONSECA MORILLO 

Membru - Bord ta‘ Tmexxija Ilze BRANDS KEHRIS /Latvja/

9 Art. 13, par. 1 tar-Regolament.
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Dirett ur

L-FRA hija mmexxija minn Direttur maħtur mill-Bord ta’ Tmexxija. Skont 

l-Artikolu 15, paragrafu 4 tar-Regolament, id-Direttur huwa responsabbli għal:

1.  it-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija, b’mod partikolari fi r-rigward tat-tħejjija 

u l-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-Aġenzija, sħarriġiet, eċċ., f’kooperazzjoni mal-

Kumitat Xjentifi ku; 

2.  it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Aġenzija;        

3.  il-kwistjonijiet kollha tal-persunal u l-kwistjonijiet amministrattivi ta’ kuljum; 

4.  l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija;

5.  l-implimentazzjoni ta’ proċeduri eff ettivi ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni rela-

tati mal-prestazzjoni tal-Aġenzija, u biex jirrapporta lill-Bord ta’ Tmexxija fuq 

ir-riżultati ta’ dan il-monitoraġġ;

6.  il-kooperazzjoni mal-Uffi  ċjali Nazzjonali ta’ Kollegament;

7.  il-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili, fosthom il-koordinament tal-Pjattaforma tad-

Drittijiet Fundamentali.

Id-Direttur jagħti rendikont ta’ xogħlu lill-Bord ta’ Tmexxija u jattendi 

għal-laqgħat ta’ dan tal-aħħar, kif ukoll għal-laqgħat tal-Bord Eżekuttiv.

Il-persunal tal-FRA

L-Aġenzija tirrekluta l-persunal tagħha, li huwa suġġett għar-Regolamenti 

u r-Regoli applikabbli għall-uffi  ċjali u l-aġenti l-oħra tal-Komunitajiet Ewropej, 

mill-UE kollha. Fl-2007, Direttur interim, Beate Winkler, u mbagħad Aġent Diret-

tur, Constantinos Manolopoulos, mexxew l-Aġenzija sakemm jinħatar direttur.

Fl-2007, l-Aġenzija off riet għall-ewwel darba lil gradwati żgħażagħ il-pos-

sibbiltà li jiksbu esperjenza ta’ xogħol prattiku fl -oqsma ta’ ħidma tagħha permezz 

ta’ skema ta’ taħriġ estensiv, bla ħlas. Disa’ apprendisti temmew it-taħriġ tagħhom 

fi l-31 ta’ Lulju 2007 u disgħa oħra fi d-29 ta’ Frar 2007. Ħmistax oħra ġodda bdew 

it-taħriġ tagħhom għall-perjodu minn Marzu 2008 sa Lulju 2008. Il-kummenti 

kemm tas-superviżuri kif ukoll tal-apprendisti juru li l-iskema rnexxiet ħafna.
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L-organigramma fl -aħħar tas-sena kienet hekk:

Direttur

Amministrazzjoni Riċerka u Ġbir 

ta’ Dejta

Komunikazzjoni 

u Relazzjonijiet Esterni

Fl-2007 l-FRA kellha tabella tal-impjegati li kienet tinkludi 46 aġent tem-

poranju. Matul l-2007 tbattlu żewġ postijiet. Il-proċedura tar-reklutaġġ għal wieħed 

minn dawn il-postijiet intemmet f’Marzu 2008 u l-oħra hija mistennija li tintemm 

sal-ewwel nofs tal-2008.

Evoluzzjoni tal-membri tal-persunal temporanju

 2007 2006

 Diċembru Jannar Diċembru Jannar

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Total 34 35 35 35

Fl-2007 nbdew 11-il proċedura ta’ reklutaġġ biex jinħolqu listi ta’ riserva 

għar-reklutaġġ ta’ aġenti b’kuntratt. Dan għandu jnaqqas l-ammont ta’ persunal 

temporanju. Disgħa minn dawn il-ħdax-il proċedura ta’ reklutaġġ ġew iffi  nalizzati. 

Barra minn hekk, għaddejja proċedura ta’ reklutaġġ għal pożizzjoni ta’ AT.

10

10 AD: amministratur; AST: assistent
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Tqassim bejn is-sessi (inklużi l-aġenti temporanji u l-persunal b‘kuntratt)

ETÀ Total skont 
is-sess

SESS 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

Nisa 1 15 2 1 0 19

Rġiel 0 9 6 5 0 20

Total skont l-età 1 24 8 6 0 39
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Tqassim ġeografiku (inklużi l-aġenti temporanji u l-persunal b‘kuntratt)

NAZZJONALITÀ

SESS AT BG BE CZ DE FI FR UK ΕL IT LU PT RO Total

Nisa 8 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 19

Rġiel 3 0 1 0 4 0 0 4 5 1 1 1 0 20

Total 11 1 1 1 6 1 2 5 6 2 1 1 1 39
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Finanzi u Kontabilità

Dħul

Is-sors tad-dħul tal-Aġenzija huwa sussidju mħallas mill-Baġit Ġenerali 

tal-Komunità Ewropea. Is-sussidju tal-UE għall-Aġenzija fl -2007 ammonta għal 

€14,000,000. Fl-2007 l-FRA rċeviet €281,093 oħra fl -ambitu tal-proġetti PHARE 

RAXEN, fl imkien ma’ €483,908 li diġà kienet irċeviet fl -2006, biex issostni l-proċess 

tat-tkabbir tal-UE.

Fis-snin li ġejjin, ir-riżorsi fi nanzjarji u umani tal-Aġenzija ser jiżdiedu 

b’mod gradwali. L-ippjanar fi nanzjarju indikattiv tal-Kummissjoni Ewropea għall-

FRA mill-2007 sal-2012 huwa kif ġej:

Sena 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Baġit, f‘miljun € 14 15 17 20 20 22

Infi q

Fl-2007, il-konsum totali f’fondi impenjati (jiġifi eri fondi mħallsa fl -2007 

fl imkien ma’ approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem fl -2007) żdied b’4% biex 

ammonta għal 98% tal-approprjazzjonijiet totali. Barra minn hekk, il-proporzjon 

tal-approprjazzjonijiet impenjati għat-Titolu 3 żdied b’6%, li jirrifl etti l-enfasi kon-

tinwa tal-FRA biex ittejjeb l-implimentazzjoni tal-baġit.

Eżekuzzjoni tal-baġit 2007 (ċifri espressi f‘EUR)

 Baġit 
inizjali*

Baġit 
finali**

Approp-
rjazzjonijiet 

imħallsa 
fl-2007

Approp-
rjazzjonijiet 

miġjuba ‘l 
quddiem 
fl-2008

Perċentwali***

Titolu I (Persunal) 3,838,500 4,880,000 3,902,307 109,660 98.22%

Titolu II (Infiq 

operattiv, għall-

bini, materjali 

u mixxellanju) 751,500 2,531,000 750,233 1,586,610 98.41%

Titolu III 

(Nefqa operattiva) 4,386,000 6,589,000 1,809,704 5,620,555 98.54%

Total 8,976,000 14,000,000 6,462,584 7,316,825 98.42%

Proġetti PHARE 

RAXEN **** - 281,093 392,295 133,784

Total komplessiv 8,976,000 14,281,093 6,854,879 7,450,609

* Kif ġie introdott fi l-bidu tas-sena.

** Kif ġie mmodifi kat fl -aħħar tas-sena wara r-rijallokazzjonijiet meħtieġa. 

*** =(Approprjazzjonijiet imħallsa fl -2007 + approprjazzjonijiet miġjuba ’l quddiem fl -2007) / Baġit fi nali.

**** Approprjazzjonijiet multiannwali – il-ħlasijiet tal-2007 jikkonsistu f’ammonti rċevuti fi  snin fi nanzjari preċedenti.
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Abbozz tal-karta tal-bilanċ tal-FRA fil-31 ta’ Diċembru 2007

€ €

ATTIVI 2007 2006

A. ASSI MHUX KURRENTI

Assi fissi mhux tanġibbli 109,324 83,678

Assi fissi tanġibbli 333,108 387,745

Investimenti - -

Self - -

Prefinanzjament fuq terminu twil - -

Krediti fuq terminu twil - -

TOTAL TA‘ ASSI MHUX KURRENTI 442.432 471,423

B. ASSI KURRENTI

Ħażna - -

Prefinanzjament fuq terminu qasir - 70,000

Krediti fuq terminu qasir 291,067 452,883

Investimenti fuq terminu qasir - -

Flus kontanti u ekwivalenti ta’ flus kontanti 8,195,805 2,287,953

TOTAL TA‘ ASSI KURRENTI 8,486,872 2,810,836

ATTIVI TOTALI 8,929,304 3,282,260

PASSIVI 
Ċ. OBBLIGI MHUX KURRENTI

Benefiċċji lill-impjegati - -

Provvediment għar-riskji u l-obbligi - -

Obbligi finanzjarji - -

Obbligi oħra fuq perjodu fit-tul - -

TOTAL TA‘ OBBLIGI MHUX KURRENTI - -

D. OBBLIGI KURRENTI

Benefiċċji lill-impjegati - - 

Provvedimenti għar-riskji u l-obbligi 48,373 47,552

Obbligi finanzjarji - -

Kontijiet pagabbli 1,588,052 1,534,837

TOTAL TA‘ OBBLIGI KURRENTI 1,636,425 1,582,389

OBBLIGI TOTALI 1,636,425 1,582,389

E. ATTIVI / PASSIVI NETTI 7,292,879 1,699,871

Riservi - -

Riżultat akkumulat 7,292,879 1,699,871

Interess minoritarju - -

TOTAL TA‘ ATTIVI / PASSIVI NETTI 7, 292, 879 1,699,871
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Pubblikazzjonijiet tal-2007

Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU 
(Rapport dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija fl -Istati Membri tal-UE)

Ir-rapport jittratta l-iżviluppi dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija fl -Istati 

Membri tal-UE matul is-sena 2006. Huwa jippreżenta informazzjoni u dejta 

f’ħames oqsma tematiċi: kwistjonijiet legali, ix-xogħol, l-edukazzjoni, l-abitazzjoni, 

u l-vjolenza u l-kriminalità ta’ natura razzista. Skont dejta miġbura mill-Aġenzija 

tal-Unjoni Ewropa għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), it-trattament inugwali 

għadu jeżisti fi x-xogħol, fl -abitazzjoni u fl -edukazzjoni. Iċ-ċifri għar-reati razzisti 

fl -2005 u l-2006 raw żieda f’għadd ta’ pajjiżi tal-UE. Filwaqt li hemm aktar sin-

jali li l-leġiżlazzjoni tal-UE kontra d-diskriminazzjoni qed ikollha impatt pożittiv, 

il-vittmi tad-diskriminazzjoni xorta għadhom ma jafux biżżejjed dwar ir-regoli 

l-ġodda. Dawn huma xi wħud mir-riżultati prinċipali li joħorġu mir-Rapport, li kien 

ippreżentat fi l-Parlament Ewropew fi s-27 ta’ Awwissu 2007.

Trends and Developments 1997-2005:  Combating Ethnic and Racial Discrimination 
and Promoting Equality in the European Union (Tendenzi u Żviluppi 1997-2005: 
Il-Ġlieda kontra d-Diskriminazzjoni Etnika u Razzjali u l-Promozzjoni tal-Ugwaljanza 
fl -Unjoni Ewropea)

Din il-pubblikazzjoni tiġbor fi l-qosor u tanalizza dejta u informazzjoni 

rilevanti miġbura min-netwerk RAXEN mill-2000 ’il hawn. Hija tipprovdi ħarsa 

ġenerali fi l-qosor tat-tendenzi mifruxa fuq bosta snin tal-ġlieda kontra r-razziżmu 

fl -UE, billi ssegwi l-iżvilupp tar-razziżmu u d-diskriminazzjoni relatata fi l-perjodu 

mill-1997 sal-2005. Hija tara l-qagħda tal-progress minn inizjattivi Komunitarji 

u tal-Istati Membri fi l-ġlieda kontra dawn il-fenomeni.

Rapport Annwali 2007 - Att ivitajiet tal-FRA fl -2007

Dan ir-rapport jagħti rendikont tal-attivitajiet tal-Aġenzija matul l-2007.       

Data collection and research activities on racism and xenophobia by the EUMC 
(2000-2006): Lessons learned for the EU Fundamental Rights Agency (Ġbir ta’ 
dejta u att ivitajiet ta’ riċerka dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija mill-EUMC (2000-
2006): tagħlim miksub mill-Aġenzija tal-UE għad-Dritt ijiet Fundamentali)

Din il-pubblikazzjoni ġiet żviluppata fi d-dawl tal-fatt li l-Aġenzija 

għandha tkompli l-ħidma tagħha dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija, fi lwaqt li tes-

pandi fl -oqsma l-ġodda tad-drittijiet fundamentali. Għalhekk huwa xieraq li ssir 

rifl essjoni kritika dwar il-metodoloġiji użati fl -imgħoddi għall-attivitajiet ta’ ġbir ta’ 

dejta u riċerka, li tiġi deskritta l-evoluzzjoni tal-ħidma tal-EUMC mill-2000 ’l hawn, 

li ssir rifl essjoni kritika dwar kif dawn it-tekniki u metodoloġiji kkontribwew għall-
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isforz lejn l-affi  dabilità u l-komparabilità tad-dejta, u li jintwera x’tagħlim inkiseb 

sabiex jitjiebu l-metodoloġiji tal-ġbir tad-dejta fi l-ġejjieni. Għandu jiġi enfasizzat li 

dan id-dokument mhuwiex dokument strateġiku u li jibbaża biss fuq l-esperjenza 

tal-EUMC. L-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali tal-UE se teżamina mill-ġdid 

il-metodoloġiji tal-ġbir tad-dejta u r-riċerka skont il-ħtiġijiet speċifi ċi tagħha.

Immigrants and political participation: Background, theory, and empirical 
suggestions (Immigrati u parteċipazzjoni politika: kuntest, teorija, u suġġerimenti 
empiriċi)

Dan id-dokument jiddiskuti l-kwistjoni tal-parteċipazzjoni politika 

b’rab ta mal-immigrati. Id-dokument, li jibda minn ħarsa ġenerali storika, jeżamina 

r-raġunijiet għaliex l-immigrati jivvutaw u jiddiskuti varjetà ta’ kwistjonijiet 

metodoloġiċi marbuta mal-parteċipazzjoni fost l-immigrati bil-għan li jipproponi 

xi osservazzjonijiet empiriċi, iressaq eżempji fuq livell lokali u prattiku li bla dubju 

rnexxielhom itejbu l-parteċipazzjoni politika tal-immigrati.

“Briefi ng Note on the Anti-Discrimination Directives and Diversity Management” 
(Nota informatt iva dwar id-Dirett ivi kontra d-Diskriminazzjoni u dwar il-Ġestjoni 
tad-Diversità)

Din il-pubblikazzjoni hija ‘nota informattiva’ mitluba mill-Kumitat għall-

Impjiegi u l-Aff arijiet Soċjali tal-Parlament Ewropew. Hija ġiet ippreżentata f’No-

vembru 2007 fi s-seduta tal-Parlament Ewropew dwar il-progress miksub fl -oppor-

tunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni fl -Unjoni Ewropea.

“Briefi ng Note on the Framework Decision on combating racism and xenophobia” 
(Nota informatt iva dwar id-Deċiżjoni Kwadru dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu 
u l-ksenofobija)

Din il-pubblikazzjoni hija ‘nota informattiva’ mitluba mill-Kumitat għal-

Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Aff arijiet Interni tal-Parlament Ewropew. Ġiet 

ippreżentata f’Marzu 2007 fi s-seduta ta’ smigħ tal-Parlament Ewropew.

Rivista “Equal Voices”

Ir-rivista “Equal Voices” normalment tiġi ppubblikata tliet darbiet fi s-

sena u fi ha artikli u stejjer iddettaljati b’analiżi, riċerka ġdida, stħarriġ, kontributi 

minn espert u kunċetti għal integrazzjoni li tirnexxi. Fl-2007, minħabba nuqqas ta’ 

riżorsi umani, l-Aġenzija ppubblikat żewġ ħarġiet. Il-ħarġa nru 22 ta’ Diċembru 

2007 bl-isem “Equality and discrimination through the gender lens” (Ugwaljanza 

u diskriminazzjoni mil-lenti tas-sess tal-persuna) tagħti ħarsa ġenerali lill-kwis-

tjonijiet ġenerali marbuta mad-diskriminazzjoni multipla, fuq il-bażi ta’ intervista 

ma’ Louise Arbour, il-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet 
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tal-Bniedem. Il-ħarġa nru 21 “EU launches new Agency for Fundamental Rights” 

(L-UE tinawgura Aġenzija ġdida għad-Drittijiet Fundamentali), ippubblikata f’Ot-

tubru 2007, tipprovdi informazzjoni dwar l-inawgurazzjoni tal-FRA fi  Vjenna 

u l-valur miżjud tagħha.

Bullett in u opuskoli tal-FRA

Il-Bullettin tal-FRA huwa ritratt tal-informazzjoni attwali relatata mal-

oqsma tal-mandat tal-Aġenzija. Għandu l-għan li jżomm il-qarrejja infurmati 

bl-iżviluppi u l-inizjattivi politiċi prinċipali marbuta mal-mandat tal-FRA fl -Istati 

Membri tal-UE, fi  ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE u l-organi tagħha u mibdija minn 

organizzazzjonijiet internazzjonali u mis-soċjetà ċivili. Il-Bullettin jiġi ppubblikat 

f’format elettroniku sitt darbiet fi s-sena bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. Fl-2007, 

l-FRA ppubblikat 6 bullettini (ħarġa nru 01/2007-Marzu 2007, ħarġa nru 02/2007-

Mejju 2007, ħarġa nru 03/2007-Lulju 2007, ħarġa nru 04/2007-Awwissu 2007, ħarġa 

nru 05/2007-Ottubru 2007, ħarġa nru 06/2007-Novembru 2007). Dawn il-ħarġiet 

tqassmu b’e-mail lil indirizzi individwali f’organi tal-UE, organizzazzjonijiet intergo-

vernattivi, gvernijiet ta’ Stati Membri u NGOs.

Il-pubblikazzjonijiet kollha jistgħu jitniżżlu mis-sit elettroniku tal-FRA 

www.fra.europa.eu, jew ordnati mingħajr ħlas mill-FRA mill-indirizz information@

FRA.europa.eu



- 41 -

A N N E S S I

Avvenimenti u laqgħat organizzati u koorganizzati 
mill-FRA fl -2007

Jannar

26 ta’ Jannar   Round Table Nazzjonali Awstrijaka dwar l-estensjoni 

tal-mandat tal-EUMC għall-Aġenzija dwar id-Drittijiet 

Fundamentali: Vjenna (L-Awstrija)

Organizzata b’mod konġunt mill-membru Awstrijak tal-

Bord ta’ Tmexxija tal-EUMC fl imkien mal-uffi  ċċju tal-

Kanċillier Federali Awstrijak, l-Istitut Ludwig Boltzmann 

u l-EUMC

Frar

28 ta’ Frar   Is-27 laqgħa tal-Bord ta’ Tmexxija tal-EUMC 

(Laqgħa Ġenerali Straordinarja): Vjenna (L-Awstrija)

Is-46 laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-EUMC: Vjenna 

(L-Awstrija)

Marzu 

1 ta’ Marzu 2007   Inawgurazzjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-

Drittijiet Fundamentali (FRA): Vjenna (L-Awstrija)

Appoġġjata mill-Kanċellerija Federali tar-Repubblika tal-

Awstrija, il-Ministeru Federali għall-Aff arijiet Ewropej 

u Internazzjonali tar-Repubblika tal-Awstrija u l-Belt ta’ 

Vjenna.

L-ewwel Bord ta’ Tmexxija interim tal-Aġenzija tal-

Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA): 

Vjenna (L-Awstrija)

April

16 ta’ April   Videokonferenza organizzata f’kollaborazzjoni ma’ 

Yad Vashem: Vjenna (L-Awstrija)

19-20 ta’ April   Laqgħa tal-Punti Fokali Nazzjonali tan-netwerk 

RAXEN 2007: Vjenna (L-Awstrija)

Mejju

11 ta’ Mejju   L-ewwel laqgħa tat-task force għall-Bord ta’ Tmexxija 

interim tal-FRA Vjenna (L-Awstrija)

30 ta’ Mejju   It-tieni laqgħa tat-task force għall-Bord ta’ Tmexxija 

interim tal-FRA Vjenna (L-Awstrija)
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Ġunju

11-12 ta’ Ġunju   Seminar dwar id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali: 

“Promoting awareness of Community rules against 

racial discrimination” (Il-Promozzjoni tal-għarfi en 

dwar ir-regoli Komunitarji kontra d-diskriminazzjoni 

razzjali): Żagreb (Il-Kroazja)

25-26 ta’ Ġunju   Seminar dwar id-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali: 

“Promoting awareness of Community rules against 

racial discrimination” (Il-Promozzjoni tal-għarfi en 

dwar ir-regoli Komunitarji kontra d-diskriminazzjoni 

razzjali): Istanbul (It-Turkija)

25 ta’ Ġunju   It-tielet laqgħa tat-task force għall-Bord ta’ Tmexxija  

interim tal-FRA: Vjenna (L-Awstrija)

Lulju

12-13 ta’ Lulju   L-ewwel laqgħa tal-Bord ta’ Tmexxija tal-FRA: Vjenna 

(L-Awstrija)

16-17 ta’ Lulju   Laqgħa tal-Uffi  ċjali ta’ Kollegament Nazzjonali tal-

FRA: Vjenna (L-Awstrija)

Sett embru

21 ta’ Settembru   L-ewwel Laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-FRA: Vjenna 

(L-Awstrija)

26 ta’ Settembru   Laqgħa tal-OSCE dwar l-Implimentazzjoni tad-

Dimensjoni Umana - “Implementation of policies on 

Roma, Sinti and Travellers” (Implimentazzjoni tal-politiki 

għar-Roma, is-Sinti u t-Travellers): Varsavja (Il-Polonja)

Avveniment parallel konġunt tal-punt ta’ kuntatt  

dwar kwistjonijiet tar-Roma u s-Sinti tal-ODIHR tal-

OSCE, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 

Fundamentali (FRA) u d-Diviżjoni responsabbli mir-

Roma u t-Travellers tal-Kunsill tal-Ewropa

27-28 ta’ Settembru  Round Table tal-FRA man-Netwerk tal-Komunitajiet 

Lokali: Mannheim (Il-Ġermanja)

Ott ubru

15-16 ta’ Ottubru   Laqgħa tal-Uffi  ċjali ta’ Kollegament Nazzjonali tal-

FRA: Vjenna (L-Awstrija)

22 ta’ Ottubru   It-tieni laqgħa tal-Bord Eżekuttiv tal-FRA: Vjenna 

(L-Awstrija)

22-23 ta’ Ottubru   It-tieni laqgħa tal-Bord ta’ Tmexxija tal-FRA: Vjenna 

(L-Awstrija)

29-30 ta’ Ottubru   Konferenza Round Table Ewropea tal-FRA 2007: 

Liżbona (Il-Portugall)
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Aċċess ugwali għall-edukazzjoni u x-xogħol għal 

żgħażagħ b’ imgħoddi ta’ migrazzjoni

Novembru

14 ta’ Novembru   Ġurnata dwar id-Diversità tal-FRA (Tag der Vielfalt): 

Vjenna (L-Awstrija)

Diċembru

10-11 ta’ Diċembru  Konferenza konsultattiva tal-FRA għall-partijiet 

interessati tas-soċjetà ċivili dwar it-twaqqif tal-

Pjattaforma tad-Drittijiet Fundamentali: Brussell 

(Il-Belġju)

Diskussjonijiet fi  gruppi u f’seduti plenarji tal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili nazzjonali, Ewropej 

u internazzjonali. Il-kummenti mill-konferenza ġew 

inkorporati fi r-rapport dwar il-konsultazzjonijiet tal-

2007 dwar it-twaqqif ta’ Pjattaforma tad-Drittijiet 

Fundamentali u, b’mod aktar ġenerali, il-kooperazzjoni 

bejn l-Aġenzija u s-soċjetà ċivili.

Avvenimenti u laqgħat li pparteċipat fi hom l-FRA fl -2007

April

8 ta’ April   Ġurnata Internazzjonali tar-Roma

Mejju

10 ta’ Mejju   Konferenza: CIVIS-Preisveleihung 2007 (Għoti tal-

Premju CIVIS 2007) Berlin (Il-Ġermanja)

Novembru

28-29 ta’ Novembru  Konferenza: “Towards a European Strategy against 

Violence in Sport” (Lejn Strateġija Ewropea kontra 

l-Vjolenza fl -Isport): Brussell (Il-Belġju)

Diċembru

2 ta’ Diċembru   Round table tal-FRA man-netwerks tan-nisa Romani, 

Stokkolma (L-Iżvezja)

3-4 ta’ Diċembru   Konferenza dwar id-Drittijiet tan-Nisa Roma: “Amare 

glasura ashunde – Insemmgħu leħenna, Stokkolma 

(L-Iżvezja)
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L-aktar pubblikazzjonijiet tal-FRA li tniżżlu 
elett ronikament fl -2007

Titolu Maħruġa Imniżżla

Il-Musulmani fl -Unjoni Ewropea: Diskriminazzjoni u Islamofobija Diċ 06 154,454

Rapport dwar ir-Razziżmu u l-Ksenofobija fl -Istati Membri tal-UE Aww 07 150,178

Rapport Annwali 2006 – Parti 2 Nov 06 90,605

Perċezzjonijiet tad-Diskriminazzjoni u tal-Islamofobija: Ilħna 
mill-Membri tal-Komunitajiet Musulmani fl -Unjoni Ewropea

Diċ 06 27,294

Ir-Roma u t-Travellers fl -Edukazzjoni Pubblika Mej 06 20,334

Diversità Kulturali u Integrazzjoni fl -Impjieg Aww 05 17,993

L-Impatt tal-attentati ta’ Londra tas-7 ta’ Lulju 2005 fuq 
il-Komunitajiet Musulmani fl -Unjoni Ewropea

Nov 05 17,768

Migranti, Minoranzi u Edukazzjoni Jan 05 17,594

Tendenzi u Żviluppi 1997-2005: Il-Ġlieda kontra 
d-Diskriminazzjoni Etnika u Razzjali u l-Promozzjoni 
tal-Ugwaljanza fl -Unjoni Ewropea

Lul 07 16,711

Ħarsa ġenerali qasira tas-sitwazzjoni fl -Unjoni Ewropea, 
2001-2005

Mej 06 
aġġornament 

Diċ 06
12,503

Esperjenzi ta’ Razziżmu u Diskriminazzjoni ta’ Migranti fl -UE Mej 06 8,610

Opuskolu tal-programm Ott 07 8,529

Attitudnijiet tal-Maġġoranzi fi l-konfront tal-Minoranzi, 
rapporti 1-4

Mar 05 7,563

Rapporti Annwali 2005 – Sinteżijiet Nov 05 7,509

Rapport Annwali 2007 – Attivitajiet tal-FRA fl -2007 Lul 07 7,062

Equal Voices Ġun 05 6,755

S’Cool Agenda Nov 07 6,741

Migranti, Minoranzi u Abitazzjoni Jan 06 5,107

Rapport Annwali 2005 – Parti 2 Nov 05 4,933

Il-Ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu u l-Islamofobija: Jingħaqdu 
l-Komunitajiet (Laqgħat tar-Round Tables Ewropej) RT3

Jan 05 4,393

Migranti, Minoranzi u Impjieg Nov 03 4,084

Vjolenza Razzista fi  15-il Stat Membru tal-EU Ġun 06 4,046

Migranti, Minoranzi u Leġiżlazzjoni Mej 02 2,257

Defi nizzjonijiet ta’ ħidma AS Mar 05 1,902

Rapport Annwali 2006 – Sinteżijiet Nov 06 1,649

Manifestazzjonijiet ta’ anti-Semitiżmu fl -UE fi l-perjodu 
2002-2003

Jan 05 1,277

Attitudnijiet tal-Maġġoranzi fi l-konfront tal-Minoranzi– Sinteżi Mar 05 865

Sorveljanza tal-Kriminalità u tal-Vjolenza ta’ natura Razzista 
mill-Pulizija (Settembru 2005)

Set 05 305
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Attivitajiet fl -2007

Disinn u Kompożizzjoni: red hot ‚n‘ cool, Vjenna

2009 - 44 pp. - 21 x 29,7 ċm

ISBN 978-92-9192-233-8

Fuq l-Internet ħafna informazzjoni dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

hija disponibbli. L-aċċess għaliha huwa possibbli mis-sit elettroniku tal-FRA (http://fra.europa.eu).

Kif jiġu akkwistati l-pubblikazzjonijiet tal-UE

Pubblikazzjonijiet għall-bejgħ:

• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mill-ħanut tal-kotba tiegħek billi tikkwota t-titlu, il-pubblikatur u/jew in-numru 
tal-ISBN;

•  billi tikkuntattja wieħed mill-aġenti tagħna direttament inkarigat mill-bejgħ. 
Tista’ takkwista d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom permezz tal-link 
http://bookshop.europa.eu, jew billi tibgħat faks fi n-numru +352 2929-42758.

Pubblikazzjonijiet mingħajr ħlas:

• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  mir-rappreżentanzi tal-Kummissjoni Ewropea jew mid-delegazzjonijiet. 
Tista’ takkwista d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom permezz tal-link 
http://ec.europa.eu/ jew billi tibgħat faks fi n-numru +352 2929-42758.
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