
 

 

 

Stqarrija tal-FRA għall-Istampa 

It-tnaqqis fil-lakuna bejn il-politiki u r-realtà: 

Rapport tal-FRA dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-2017 

Tul l-aħħar għaxar snin, ġew adottati liġijiet u politiki ġodda dwar id-drittijiet 

fundamentali u nħolqu istituzzjonijiet speċjalizzati. Iżda għad hemm sfidi għad-

drittijiet fundamentali u d-drittijiet qed jiġu mhedda, li jenfasizza n-nuqqas taʼ  

kultura tad-drittijiet fundamentali tul l-istituzzjonijiet u s-soċjetajiet, kif tiżvela 

l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) fir-Rapport dwar id-

Drittijiet Fundamentali tal-2017. 

“Għandna l-liġijiet u l-istrutturi biex nipproteġu d-drittijiet tal-bniedem fl-UE, iżda qed 

nitilfu l-fiduċja tan-nies li dawn ser jiġu attwati,” qal id-Direttur tal-FRA Michael 

O’Flaherty. “Iridu nagħtu tweġiba robusta lil dawk li jisfidaw lis-sistema proprja tal-

protezzjoni tad-drittijiet u nuru lin-nies li d-drittijiet tal-bniedem jagħmlu soċjetà aħjar 

għal kulħadd. Neħtieġu d-drittijiet biex niġġieldu l-inugwaljanzi enormi li jifnu lis-soċjetà, 

bħall-faqar fost it-tfal u l-vjolenza kontra n-nisa, u niżguraw ġustizzja għal kulħadd.” 

Għaxar snin wara l-istabbiliment tal-FRA, ir- Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali taʼ  

din is-sena jirrifletti fuq il-punti ewlenin u n-nuqqasijiet tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem fl-UE tul l-aħħar għaxar snin. Ir-rapport jagħti sommarju u janalizza l-iżviluppi 

maġġuri fid-drittijiet tal-bniedem fl-UE tul l-2016, bi proposti għal azzjoni li jkopru l-

Karta tal-UE dwar id-Drittijiet Fundamentali u l-użu tagħha mill-Istati Membri; l-

ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni; ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza relatati; 

l-integrazzjoni Roma; l-ażil, il-fruntieri u l-migrazzjoni; is-soċjetà tal-informatika, il-

privatezza u l-protezzjoni tad-data; id-drittijiet tat-tfal; l-aċċess għall-ġustizzja; u l-

implimentazzjoni tal-konvenzjoni tan-NU dwar id-diżabbiltà. 

Sabiex il-protezzjoni tad-drittijiet fl-UE tkompli titjieb, ir-rapport jagħmel proposti 

inklużi: 

 L-użu tal-potenzjal sħiħ tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fil-leġiżlazzjoni 

nazzjonali u fil-każistika kif ukoll fiċ-ċikli taʼ  politika tal-UE bħas-Semestru Ewropew 

għat-twassil dwar l-ugwaljanza u l-ġustizzja għal kulħadd fl-UE kollha. Il-ħolqien taʼ  

qafas strateġiku intern tal-UE għad-drittijiet fundamentali u l-adeżjoni tal-UE għall-

Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tkompli ssaħħaħ il-protezzjoni 

tad-drittijiet fl-UE. 

 Azzjoni kontra l-erożjoni fl-impenn għad-drittijiet fundamentali u l-valuri.   

Fi sfond taʼ  intolleranza dejjem tikber u r-retorika tal-ksenofobija, il-fiduċja baxxa 

fʼ istituzzjonijiet pubbliċi, u l-passi lura fʼ ċerti aspetti tal-istat tad-dritt, iridu 

jinstabu modi ġodda kif jiġi spjegat għaliex id-drittijiet huma importanti għal 

kulħadd.  

 L-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem. Bid-drittijiet fundamentali 

taħt theddid, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jeħtieġ li jissaħħu u jiġu 

awtorizzati. Ir-rwol taʼ  quddiem nett tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni u l-protezzjoni 

tad-drittijiet jeħtieġ li jiġi salvagwardjat. It-tisħiħ tal-istituzzjonijiet nazzjonali għad-

drittijiet tal-bniedem u n-netwerks taʼ  appoġġ bʼ riżorsi adatti jistaʼ  jżid ukoll is-

sjieda kollettiva tad-drittijiet fundamentali. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017
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