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Emenda 38
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana.

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir kif ukoll kollezzjonijiet privati 
huma impenjati fid-diġitizzazzjoni tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom. Dawn
jikkontribwixxu għall-konservazzjoni u t-
tixrid tal-wirt kulturali Ewropew, li huwa 
importanti wkoll għall-ħolqien ta’ Libreriji 
Diġitali Ewropej bħall-Europeana.

Or. de

Emenda 39
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri huma 
impenjati fid-diġitizzazzjoni fuq skala 
kbira tal-kollezzjonijiet jew arkivji 
tagħhom biex joħolqu Libreriji Diġitali 
Ewropej. Dawn jikkontribwixxu ukoll 
għall-konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt 
kulturali Ewropew, li huwa importanti 
wkoll għall-ħolqien ta’ Libreriji Diġitali 
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konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

Ewropej bħall-Europeana. It-teknoloġiji 
għad-diġitizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

Or. es

Emenda 40
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku fl-Istati Membri  
jipprovdu lill-pubbliku b'aċċess għall-wirt
kulturali għani u divers Ewropew, u 
jikkontribwixxu għal dan il-wirt  li huwa 
importanti wkoll għall-ħolqien ta’ Libreriji 
Diġitali Ewropej bħall-Europeana. It-
teknoloġiji għad-diġitizzazzjoni massiva 
ta’ materjal stampat u għat-tfittxija u l-
indiċjar isaħħu l-valur tar-riċerka tal-
kollezzjonijiet tal-libreriji.

Or. lt

Emenda 41
Malika Benarab-Attou
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Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku, organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku u organizzazzjonijiet 
kulturali oħrajn fl-Istati Membri huma 
impenjati fid-diġitizzazzjoni fuq skala 
kbira tal-kollezzjonijiet jew arkivji 
tagħhom biex joħolqu Libreriji Diġitali 
Ewropej. Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku, organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku u organizzazzjonijiet 
kulturali oħrajn jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana. It-teknoloġiji għad-
diġitizzazzjoni massiva ta’ materjal 
stampat u għat-tfittxija u l-indiċjar isaħħu 
l-valur tar-riċerka tal-kollezzjonijiet tal-
libreriji.

Or. en

Emenda 42
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji,
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, arkivji, stabbilimenti 

(1) Libreriji, mużewijiet, arkivji, 
stabbilimenti edukattivi, istituzzjonijiet tal-
wirt ċinematografiku u organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku huma impenjati fid-
diġitizzazzjoni fuq skala kbira tal-
kollezzjonijiet jew arkivji tagħhom biex 
joħolqu Libreriji Diġitali Ewropej. 
Libreriji, mużewijiet, uffiċċji tar-rekords,
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edukattivi, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku jikkontribwixxu għall-
konservazzjoni u t-tixrid tal-wirt kulturali 
Ewropew, li huwa importanti wkoll għall-
ħolqien ta’ Libreriji Diġitali Ewropej bħall-
Europeana.

arkivji, stabbilimenti edukattivi, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku 
jikkontribwixxu għall-konservazzjoni u t-
tixrid tal-wirt kulturali Ewropew, li huwa 
importanti wkoll għall-ħolqien ta’ Libreriji 
Diġitali Ewropej bħall-Europeana.

Or. hu

Emenda 43
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ħtieġa li jiġi promoss il-moviment 
liberu tal-għarfien u l-innovazzjoni fis-suq 
intern hija komponent importanti tal-
Istrateġija Ewropa 2020, kif spjegat fil-
Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Ewropa 2020: Strateġija għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”, li 
tinkludi, bħala waħda mill-inizjattivi 
ewlenin, l-iżvilupp ta’ Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(2) Il-ħtieġa li jiġi promoss il-moviment 
liberu tal-għarfien u l-innovazzjoni fis-suq 
intern hija komponent importanti tal-
Istrateġija Ewropa 2020, kif spjegat fil-
Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni 
“Ewropa 2020: Strateġija għat-tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”, li 
tinkludi, bħala waħda mill-inizjattivi 
ewlenin, l-iżvilupp ta’ Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa. L-Istrateġija Ewropa 2020 
ma tistax tinkiseb sakemm ma jinħoloq 
suq uniku reali għad-drittijiet ta' 
proprjetà intelletwali.

Or. lt

Emenda 44
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
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għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur(i) tad-drittijiet, jew anki jekk 
identifikati, dawn ma nstabux, l-hekk 
imsejħa xogħlijiet orfni, huwa azzjoni 
ewlenija tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, 
kif spjegat fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni –
Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Or. fr

Emenda 45
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
identifikat, id-detentur tad-drittijiet ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

Or. en

Emenda 46
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda 
detentur tad-drittijiet jew, anki jekk ġie 
identifikat, id-detentur tad-drittijiet  ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata konsistenza mal-Artikolu 2, fejn jintuża t-terminu detentur tad-drittijiet, 
il-kunċett ta' "detentur tad-drittijiet" għandu jkun preferut mis-sempliċi "awtur".

Emenda 47
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni,
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid tal-hekk imsejħa 
xogħolijiet orfni li għalihom ma ġie 
identifikat l-ebda awtur jew, anki jekk ġie 
identifikat, l-awtur ma nstabx, huwa 
azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa, kif spjegat fil-Komunikazzjoni 
mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew, u lill-Kumitat tar-
Reġjuni – Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Or. es
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Emenda 48
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew detentur ta' dritt relatat jew, anki jekk 
ġie identifikat, l-awtur ma nstabx, l-hekk 
imsejħa xogħlijiet orfni, huwa azzjoni 
ewlenija tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa, 
kif spjegat fil-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, u lill-Kumitat tar-Reġjuni –
Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Or. de

Emenda 49
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa.

(3) Il-ħolqien ta’ qafas legali li jiffaċilita d-
diġitizzazzjoni u t-tixrid ta’ xogħlijiet li 
għalihom ma ġie identifikat l-ebda awtur 
jew, anki jekk ġie identifikat, l-awtur ma 
nstabx, l-hekk imsejħa xogħlijiet orfni, 
huwa azzjoni ewlenija tal-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa, kif spjegat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u 
lill-Kumitat tar-Reġjuni – Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa. Id-diġitalizzazzjoni u d-
disseminazzjoni ta' xogħolijiet orfni 
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timponi sfida kulturali u ekonomika 
partikolari.

Or. lt

Emenda 50
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tad-detenturi tad-
drittijiet għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tad-
detentur tad-drittijiet qabel id-
diġitizzazzjoni jew qabel ix-xogħol isir 
disponibbli.

Or. en

Emenda 51
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 

(4) Id-drittijiet esklussivi tad-detenturi tad-
drittijiet għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
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drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata konsistenza mal-Artikolu 2, fejn jintuża t-terminu detentur tad-drittijiet, 
il-kunċett ta' "detentur tad-drittijiet" għandu jkun preferut mis-sempliċi "awtur".

Emenda 52
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tad-detenturi tad-
drittijiet għar-riproduzzjoni u li jagħmlu x-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tad-
detentur(i) tad-drittijiet qabel id-
diġitizzazzjoni jew qabel ix-xogħol isir 
disponibbli.

Or. fr

Emenda 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u t-tixrid pubbliku tax-
xogħol tagħhom disponibbli għall-
pubbliku, kif armonizzati skont id-
Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. es

Emenda 54
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jikkomunikaw ix-xogħol 
tagħhom lill-pubbliku, kif armonizzati 
skont id-Direttiva 2001/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. de

Emenda 55
Petra Kammerevert
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Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni u li jagħmlu x-xogħol 
tagħhom disponibbli għall-pubbliku, kif 
armonizzati skont id-Direttiva 2001/29/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

(4) Id-drittijiet esklussivi tal-awturi għar-
riproduzzjoni, għall-komunikazzjoni lill-
pubbliku, u li jagħmlu x-xogħol tagħhom 
disponibbli għall-pubbliku, kif armonizzati 
skont id-Direttiva 2001/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni 
ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet tal-awtur u 
drittijiet relatati fis-soċjetà tal-
informazzjoni, jeħtieġu l-kunsens tal-awtur 
qabel id-diġitizzazzjoni jew qabel ix-
xogħol isir disponibbli.

Or. de

Emenda 56
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew biex 
xogħlijiet jitqiegħdu online.

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens bil-quddiem.

Or. de

Emenda 57
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax (5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
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jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew biex 
xogħlijiet jitqiegħdu online.

jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew ta' 
komunikazzjoni lill-pubbliku.

Or. de

Emenda 58
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew biex 
xogħlijiet jitqiegħdu online.

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew ta' 
disseminazzjoni pubblika.

Or. es

Emenda 59
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens bil-quddiem biex 
jitwettqu atti ta’ riproduzzjoni jew biex 
xogħlijiet jitqiegħdu online.

(5) Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni, ma jistax 
jinkiseb dan kunsens tal-awtur bil-
quddiem biex jitwettqu atti ta’ 
riproduzzjoni jew biex xogħlijiet ikunu 
magħmula disponibbli għall-pubbliku.

Or. hu

Emenda 60
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Approċċi differenti fl-Istati Membri 
għar-rikonoxximent tal-istatus ta’ orfni 
jistgħu joħolqu ostakli għall-funzjonament 
tas-suq intern u l-użu transkonfinali ta’ 
xogħlijiet orfni. Tali approċi differenti 
jistgħu jirriżultaw ukoll f’restrizzjonijiet 
fuq il-moviment liberu tal-oġġetti u s-
servizzi li jinkorporaw kontenut kulturali. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi żgurat ir-
rikonoxximent reċiproku ta’ tali status.

(6) Approċċi differenti fl-Istati Membri 
għar-rikonoxximent tal-istatus ta’ orfni 
jistgħu joħolqu ostakli għall-funzjonament 
tas-suq intern u l-użu transkonfinali ta’ 
xogħlijiet orfni. Tali approċi differenti 
jistgħu jirriżultaw ukoll f’restrizzjonijiet 
fuq il-moviment liberu tal-oġġetti u s-
servizzi li jinkorporaw kontenut kulturali, 
u jagħmulha diffiċli għall-pubbliku biex 
jaċċedi u jibbenefika minn dan it-tip ta' 
prodotti u servizzi. Għalhekk, huwa xieraq 
li jiġi żgurat ir-rikonoxximent reċiproku ta’ 
tali status.

Or. es

Emenda 61
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. de

Emenda 62
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

Or. en

Emenda 63
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

Or. de

Emenda 64
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni (7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
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biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
uffiċċji ta' rekords, arkivji, stabbilimenti 
edukattivi istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku.

Or. hu

Emenda 65
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

(7) In-natura tal-governanza tad-drittijiet 
għall-proprjetà intelletwali hi ukoll 
essenzjali għat-tkattir tal-kultura Ewropea 
u għall-kwalità tal-ħajja li jgawdu ċ-
ċittadini Ewropej. B’mod partikolari, 
approċċ komuni biex jiġi determinat l-
istatus ta’ orfni u l-użu permess tax-
xogħlijiet orfni huwa meħtieġ biex tiġi 
żgurata ċ-ċertezza legali fis-suq intern fir-
rigward tal-użu ta’ xogħlijiet orfni minn 
libreriji, mużewijiet, stabbilimenti 
edukattivi, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku.

Or. lt

Emenda 66
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku.

(7) B’mod partikolari, approċċ komuni 
biex jiġi determinat l-istatus ta’ orfni u l-
użu permess tax-xogħlijiet orfni huwa 
meħtieġ biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali 
fis-suq intern fir-rigward tal-użu ta’ 
xogħlijiet orfni minn libreriji, mużewijiet, 
stabbilimenti edukattivi, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku, 
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku u 
organizzazzjonijiet kulturali oħrajn.

Or. en

Emenda 67
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu 
xogħlijiet orfni. Meta wieħed iqis il-
pożizzjoni speċjali li x-xandara għandhom 
bħala produtturi ta' materjal awdjo u 
awdjoviżiv u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri 
biex ikun hemm limitu għall-fenomeni 
tax-xogħlijiet orfni fil-ġejjieni, huwa 
xieraq li tiġi ffissata data ta' għeluq fir-
rigward tal-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva għal dak li jikkonċerna x-
xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

imħassar

Or. de

Emenda 68
Morten Løkkegaard
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Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-
xogħlijiet orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li 
tiġi ffissata data ta' għeluq fir-rigward tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal dak 
li jikkonċerna x-xogħlijiet fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni.

Or. en

Emenda 69
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-
xogħlijiet orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li 
tiġi ffissata data ta' għeluq fir-rigward tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal dak 
li jikkonċerna x-xogħlijiet fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni.
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Emenda 70
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 
orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata 
data ta' għeluq fir-rigward tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva għal dak li jikkonċerna 
x-xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir u dawk 
prodotti minnhom jistgħu jinkludu 
xogħlijiet orfni. Meta wieħed iqis il-
pożizzjoni speċjali li x-xandara għandhom 
bħala produtturi ta' materjal awdjo u 
awdjoviżiv għandhom jiġu adottati miżuri 
biex ikun hemm limitu għall-fenomeni tax-
xogħlijiet orfni.

Or. fr

Emenda 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 
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orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata 
data ta' għeluq fir-rigward tal-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva għal dak 
li jikkonċerna x-xogħlijiet fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet tax-xandir.

orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li għall-
finijiet tal-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva, jitqies kif huma ġestiti 
xogħolijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

Or. es

Emenda 72
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 
orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata 
data ta' għeluq fir-rigward tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva għal dak li jikkonċerna 
x-xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir.

(8) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo u 
awdjoviżivi li jinsabu fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
dawk prodotti minnhom jinkludu xogħlijiet 
orfni. Meta wieħed iqis il-pożizzjoni 
speċjali li x-xandara għandhom bħala 
produtturi ta' materjal awdjo u awdjoviżiv 
u l-ħtieġa li jiġu adottati miżuri biex ikun 
hemm limitu għall-fenomeni tax-xogħlijiet 
orfni fil-ġejjieni, huwa xieraq li tiġi ffissata 
data ta' għeluq fir-rigward tal-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva għal dak li jikkonċerna 
x-xogħlijiet fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku.

Or. fr

Emenda 73
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
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ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

ta' xandir għandu jinftiehem li jinkludi 
produzzjonijiet ikkummissjonati u 
ffinanzjati minn organizzazzjonijiet tax-
xandir u li fuqhom kellhom kontroll 
editorjali.

Or. fr

Emenda 74
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv, jew kontribuzzjonijiet għal 
xogħolijiet inklużi fihom, fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir għandu 
jinftiehem li jinkludi xogħlijiet 
ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar esklussiv 
tagħhom.

Or. de

Emenda 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir għandu jinftiehem li jinkludi 
xogħlijiet ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar esklussiv 
tagħhom.
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Emenda 76
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
xogħolijiet li jiffurmaw parti minn 
xogħolijiet awdjo u awdjoviżiv fl-arkivji ta' 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku 
għandu jinftiehem li jinkludi xogħlijiet 
ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar esklussiv 
tagħhom.

Or. de

Emenda 77
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv fl-arkivji ta' organizzazzjonijiet 
ta' xandir pubbliku għandu jinftiehem li 
jinkludi xogħlijiet ikkummissjonati minn 
tali organizzazzjonijiet għall-isfruttar 
esklussiv tagħhom.

(9) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, 
materjal ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv, u ritratti u immaġni oħrajn fl-
arkivji ta' organizzazzjonijiet ta' xandir 
pubbliku u f'organizzazzjonijiet kulturali 
oħrajn għandu jinftiehem li jinkludi 
xogħlijiet ikkummissjonati minn tali 
organizzazzjonijiet għall-isfruttar esklussiv 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 78
Seán Kelly

Proposta għal direttiva
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Għall-finijiet ta' din id-Direttiva 
libreriji b'aċċess pubbliku għandhom 
jinftiehmu li jfissru libreriji iffinanzjati 
mill-pubbliku.

Or. en

Emenda 79
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għal raġunijiet ta’ kortesija 
internazzjonali, din id-Direttiva għandha 
tapplika biss għal xogħlijiet li ġew 
ippubblikati għall-ewwel darba jew 
imxandra fi Stat Membru.

imħassar

Or. es

Emenda 80
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għal raġunijiet ta’ kortesija 
internazzjonali, din id-Direttiva għandha 
tapplika biss għal xogħlijiet li ġew 
ippubblikati għall-ewwel darba jew 
imxandra fi Stat Membru.

(11) Għal raġunijiet ta’ kortesija 
internazzjonali, din id-Direttiva għandha 
tapplika biss għal xogħlijiet li ġew 
ippubblikati għall-ewwel darba, esibiti jew 
imxandra fi Stat Membru.
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Emenda 81
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u 
raġonevoli għall-awtur. L-Istati Membri 
għandhom jingħataw permess li jipprovdu 
li dan it-tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija f'din 
id-Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti għall-awtur. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn b'mod 
partikolari soċjetajiet ta' ġbir debitament 
intitolati.

Or. de

Emenda 82
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u 
raġonevoli għall-awtur. L-Istati Membri 
għandhom jingħataw permess li jipprovdu 
li dan it-tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija f'din 
id-Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti għad-detenturi tad-
drittijiet tiegħu. L-Istati Membri 
għandhom jistipolaw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew jingħataw l-għażla li jwettqu 
dan it-tiftix diliġenti bil-mezzi tagħhom 
stess jew billi dan jitwettaq minn 
organizzazzjonijiet oħrajn, inkluż 
soċejtajiet ta' ġbir.

Or. en
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Emenda 83
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur(i) tad-drittijiet. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' 
qligħ oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma biss l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta' qligħ li għandhom jibbenefikaw minn din 
id-Direttiva. Sabiex tkun żgurata konsistenza mal-Artikolu 2, fejn jintuża t-terminu detentur 
tad-drittijiet, il-kunċett ta' "detentur tad-drittijiet" għandu jkun preferut mis-sempliċi "awtur".

Emenda 84
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur jew detenturi tad-drittijiet. 
L-Istati Membri għandhom jingħataw 
permess li jipprovdu li dan it-tiftix diligenti 
jkun jista' jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.
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Emenda 85
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għad-detentur tad-drittijiet. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 86
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli
għall-awtur jew għad-detenturi ta' drittijiet 
relatati. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu 
li dan it-tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija f'din 
id-Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn b'mod partikolari soċjetajiet ta' 
ġbir debitament intitolati.

Or. de



PE472.126v01-00 28/94 AM\876815MT.doc

MT

Emenda 87
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u raġonevoli 
għall-awtur jew awturi li għandhom dritt 
għalih. L-Istati Membri għandhom 
jingħataw permess li jipprovdu li dan it-
tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq mill-
organizzazzjonijiet imsemmija f'din id-
Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn, bħal soċjetajiet ta' ġbir.

Or. es

Emenda 88
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija diliġenti bi skop tajjeb u
raġonevoli għall-awtur. L-Istati Membri 
għandhom jingħataw permess li jipprovdu 
li dan it-tiftix diligenti jkun jista' jitwettaq 
mill-organizzazzjonijiet imsemmija f'din 
id-Direttiva jew minn organizzazzjonijiet 
oħrajn.

(12) Qabel ma xogħol ikun jista’ jiġi 
kkunsidrat bħala xogħol orfni, għandha ssir 
tfittxija msejsa fuq rieda tajba, rispett u 
diliġenza raġonevoli għall-awtur. L-Istati 
Membri għandhom jingħataw permess li 
jipprovdu li dan it-tiftix diligenti jkun jista' 
jitwettaq mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija f'din id-Direttiva jew minn 
organizzazzjonijiet oħrajn.

Or. hu

Emenda 89
Petra Kammerevert
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Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
drittijiet tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija 
diliġenti għandha tinvolvi l-konsultazzjoni 
ta’ bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni 
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni jiġi rreġistrat f'bażi ta' dejta 
aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-bażijiet 
tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni 
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

Or. de

Emenda 90
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 

(13) Huwa xieraq li jkun hemm approċċ 
armonizzat dwar tali tfittxija diliġenti biex 
jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tad-
dritt tal-awtur fl-Unjoni. Tfittxija diliġenti 
għandha tinvolvi l-konsultazzjoni ta’ 
bażijiet ta' dejta pubbliċi li jipprovdu 
tagħrif dwar l-istatus ta’ xi xogħol fir-
rigward tad-dritt tal-awtur. Barra minn 
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hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva jiġi rreġistrat f'bażi ta' 
dejta aċċessibbli. Kemm jista' jkun, il-
bażijiet tad-dejta, li huma aċċessibbli għall-
pubbliku, u li jinkludu r-riżultati tat-tiftix, 
u l-użu tax-xogħlijiet orfni għandhom jiġu 
ppjanati u implimentati b'tali mod li 
jippermettu interkonnessjoni bejniethom 
f'livell pan-Ewropew u l-konsultazzjoni 
dwarhom għandha ssir permezz ta' punt 
tad-dħul uniku.

hekk, sabiex tiġi evitata diġitizzazzjoni 
doppja li tiswa ħafna flus, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-użu ta' xogħlijiet 
orfni mill-organizzazzjonijiet imsemmija 
f'din id-Direttiva, b'mod partikolari 
soċjetajiet ta' ġbir debitament intitolati, 
jiġi rreġistrat f'bażi ta' dejta aċċessibbli. 
Kemm jista' jkun, il-bażijiet tad-dejta, li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku, u li 
jinkludu r-riżultati tat-tiftix, u l-użu tax-
xogħlijiet orfni għandhom jiġu ppjanati u 
implimentati b'tali mod li jippermettu 
interkonnessjoni bejniethom f'livell pan-
Ewropew u l-konsultazzjoni dwarhom 
għandha ssir permezz ta' punt tad-dħul 
uniku.

Or. de

Emenda 91
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 
materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-dritt magħrufa jew 
identifikati.

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
detenturi tad-drittijiet jew jinkludu 
xogħlijiet oħrajn jew materjal protett. Din 
id-Direttiva m’għandhiex taffettwa d-
drittijiet ta’ detenturi tad-dritt magħrufa 
jew identifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata konsistenza mal-Artikolu 2, fejn jintuża t-terminu detentur tad-dritt, il-
kunċett ta' "detentur tad-dritt" għandu jkun preferut mis-sempliċi "awtur".

Emenda 92
Maria Badia i Cutchet
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Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 
materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-drittijiet magħrufa jew 
identifikati.

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi li għandhom id-drittijiet għalihom
jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew materjal 
protett. Din id-Direttiva m’għandhiex
taffettwa d-drittijiet ta’ detenturi tad-
drittijiet magħrufa jew identifikati.

Or. es

Emenda 93
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 
materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-drittijiet magħrufa jew 
identifikati.

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew detenturi ta' drittijiet relatati
jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew materjal 
protett. Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa d-drittijiet ta’ detenturi tad-
drittijiet magħrufa jew identifikati.

Or. de

Emenda 94
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew 
materjal protett. Din id-Direttiva 
m’għandhiex taffettwa d-drittijiet ta’ 
detenturi tad-drittijiet magħrufa jew 

(14) Xogħlijiet orfni jista’ jkollhom diversi 
awturi jew detenturi ta' drittijiet relatati
jew jinkludu xogħlijiet oħrajn jew materjal 
protett. Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa d-drittijiet ta’ detenturi tad-
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identifikati. drittijiet magħrufa jew identifikati.

Or. de

Emenda 95
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Sabiex Stati oħrajn ikunu 
jistgħu jaċċertaw jekk l-istatus ta’ orfni ta’ 
xi xogħol ġiex stabbilit f’xi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi ta' 
dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

(15) Sabiex ma jkunx hemm duplikazzjoni 
tal-isforzi ta’ tiftix, għandu jsir tiftix 
diliġenti f’dak l-Istat Membru fejn ix-
xogħol ġie ppubblikat jew imxandar għall-
ewwel darba. Sabiex Stati oħrajn ikunu 
jistgħu jaċċertaw jekk l-istatus ta’ orfni ta’ 
xi xogħol ġiex stabbilit f’xi Stat Membru 
ieħor, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li r-riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi ta' 
dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. de

Emenda 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jtemmu l-istatus ta’ xogħol orfni fil-każ li 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw ix-
xogħlijiet tagħhom.

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex id-detenturi tad-dritt
jkunu intitolati li jtemmu l-istatus ta’ 
xogħol orfni fil-każ li jippreżentaw ruħhom 
biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet tagħhom.

Or. en
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Emenda 97
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jtemmu l-istatus ta’ xogħol orfni fil-każ li 
jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw ix-
xogħlijiet tagħhom.

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex id-detenturi tad-dritt
jkunu intitolati li jtemmu l-istatus ta’ 
xogħol orfni fil-każ li jippreżentaw ruħhom 
biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata konsistenza mal-Artikolu 2, fejn jintuża t-terminu detentur tad-dritt, il-
kunċett ta' "detentur tad-dritt" għandu jkun preferut mis-sempliċi "awtur".

Emenda 98
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jtemmu l-istatus ta’ xogħol orfni fil-każ 
li jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw 
ix-xogħlijiet tagħhom.

(16) Huwa xieraq li jkun hemm 
provvediment biex l-awturi jkunu intitolati 
li jnedu t-tmiem tal-istatus ta’ xogħol orfni 
fil-każ li jippreżentaw ruħhom biex 
jikklejmjaw ix-xogħlijiet tagħhom.

Or. hu

Emenda 99
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) It-tmiem ta' status ta' xogħol orfni 
jippermetti l-ħlas ta' rimunerazzjoni li hu 
normalment dovut għall-isfruttament ta' 
xogħol, inkluż użu passat. Għandhom 
ikunu l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk 
għandux ikun hemm limitu ta' żmien 
stipulat għall-irkupru ta' ħlas fuq 
drittijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Premessa 16.

Emenda 100
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu promossi t-tagħlim u l-
kultura, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-libreriji, l-istabbilimenti 
edukattivi u l-mużewijiet, li jkunu 
aċċessibbli għall-pubbliku, kif ukoll l-
arkivji, l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u l-organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku, li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, 
sakemm tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ 
interess pubbliku tagħhom, b’mod 
partikolari l-konservazzjoni, ir-restawr u 
l-provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet 
tal-wirt ċinematografiku għandhom, 
għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, 
jinkludu organizzazzjonijiet nominati 
mill-Istati Membri biex jiġbru, 
jikkatalogaw u jirrestawraw films li 

(17) Sabiex jiġu promossi t-tagħlim u l-
kultura, l-Istati Membri għandhom 
jawtorizzaw miżuri li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, ukoll 
bil-għan li jippreservaw u jirrestawraw 
xogħolijiet u l-provvediment ta’ aċċess 
kulturali u edukattiv għax-xogħlijiet 
miżmuma fil-kollezzjonijiet tagħhom. 
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jagħmlu parti mill-wirt kulturali tagħhom.

Or. de

Emenda 101
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex jiġu promossi t-tagħlim u l-
kultura, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-libreriji, l-istabbilimenti 
edukattivi u l-mużewijiet, li jkunu 
aċċessibbli għall-pubbliku, kif ukoll l-
arkivji, l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u l-organizzazzjonijiet 
tax-xandir pubbliku, li jagħmlu xogħlijiet 
orfni disponibbli u jirriproduċuhom, 
sakemm tali użu jissodisfa l-missjoni ta’ 
interess pubbliku tagħhom, b’mod 
partikolari l-konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet 
tal-wirt ċinematografiku għandhom, għall-
għanijiet ta’ din id-Direttiva, jinkludu 
organizzazzjonijiet nominati mill-Istati 
Membri biex jiġbru, jikkatalogaw u 
jirrestawraw films li jagħmlu parti mill-
wirt kulturali tagħhom.

(17) Sabiex jiġu promossi t-tagħlim u l-
kultura, l-Istati Membri għandhom 
jippermettu lill-libreriji, l-istabbilimenti 
edukattivi u l-mużewijiet, li jkunu 
aċċessibbli għall-pubbliku, kif ukoll l-
arkivji, uffiċċji ta' rekords, l-
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u l-
organizzazzjonijiet tax-xandir pubbliku, li 
jagħmlu xogħlijiet orfni disponibbli u 
jirriproduċuhom, sakemm tali użu 
jissodisfa l-missjoni ta’ interess pubbliku 
tagħhom, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom. L-istituzzjonijiet 
tal-wirt ċinematografiku għandhom, għall-
għanijiet ta’ din id-Direttiva, jinkludu 
organizzazzjonijiet nominati mill-Istati 
Membri biex jiġbru, jikkatalogaw u 
jirrestawraw films li jagħmlu parti mill-
wirt kulturali tagħhom.

Or. hu

Emenda 102
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji, l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet ta' 
xandir u istituzzjonijiet kulturali oħrajn 
jistgħu, bil-ħsieb li jwettqu l-użu permess 
minn din id-Direttiva, jikkonkludu ftehim 
ma’ sħab kummerċjali għad-diġitizzazzjoni 
tax-xogħlijiet orfni u jagħmluhom 
disponibbli. Dawn l-arranġamenti jistgħu 
jinkludu kontribuzzjonijiet finanzjarji minn 
dawn is-sħab.

Or. de

Emenda 103
Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab.

(18) L-arranġamenti kuntrattwali jista' 
jkollhom irwol fit-tkattir tad-
diġitizzazzjoni tal-wirt storiku Ewropew 
billi hu mifhum li l-libreriji, l-
istituzzjonijiet edukattivi, il-mużewijiet 
jew l-arkivji u l-istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku jistgħu, bil-ħsieb li 
jwettqu l-użu permess minn din id-
Direttiva, jikkonkludu ftehim ma’ sħab 
kummerċjali għad-diġitizzazzjoni tax-
xogħlijiet orfni u jagħmluhom disponibbli. 
Dawn l-arranġamenti jistgħu jinkludu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji minn dawn is-
sħab, sakemm ix-xogħolijiet ma jintużawx 
għal finijiet kummerċjali sekondarji.

Or. it
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Emenda 104
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir tas-servizz pubbliku li jużaw 
xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku 
għandhom ikunu jistgħu jagħmlu x-
xogħlijiet disponibbli għall-pubbliku fi 
Stati Membri oħra.

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn.

Or. de

Emenda 105
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, uffiċċji ta' rekords, 
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ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir tas-servizz pubbliku li jużaw 
xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet 
disponibbli għall-pubbliku fi Stati Membri 
oħra.

istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet tax-xandir tas-servizz 
pubbliku li jużaw xogħlijiet orfni biex 
jissodisfaw missjonijiet ta' interess 
pubbliku għandhom ikunu jistgħu jagħmlu 
x-xogħlijiet disponibbli għall-pubbliku fi 
Stati Membri oħra.

Or. hu

Emenda 106
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir tas-servizz pubbliku li jużaw 
xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet 
disponibbli għall-pubbliku fi Stati Membri 
oħra.

(19) Sabiex jitrawwem l-aċċess taċ-
ċittadini tal-Unjoni għall-wirt kulturali tal-
Ewropa, huwa meħtieġ wkoll li jiġi żgurat 
li xogħlijiet orfni li jkunu ġew diġitizzati u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku f’xi Stat 
Membru, ikunu disponibbli wkoll fi Stati 
Membri oħrajn. Libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, istituzzjonijiet edukattivi, 
mużewijiet, arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku, organizzazzjonijiet tax-
xandir tas-servizz pubbliku u 
organizzazzjonijiet kulturali oħrajn li 
jużaw xogħlijiet orfni biex jissodisfaw 
missjonijiet ta' interess pubbliku għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet 
disponibbli għall-pubbliku fi Stati Membri 
oħra.

Or. en

Emenda 107
Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti
eżistenti fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tippromwovi 
arranġamenti eżistenti fl-Istati Membri fir-
rigward tal-ġestjoni tad-drittijiet permezz 
ta' liċenzji obbligatorji jew liċenzji 
kollettivi estiżi.

Or. it

Emenda 108
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti fl-Istati 
Membri fir-rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet.

Or. en

Emenda 109
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti fl-Istati 
Membri fir-rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet.

Or. en



PE472.126v01-00 40/94 AM\876815MT.doc

MT

Emenda 110
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti fl-Istati 
Membri fir-rigward tal-ġestjoni tad-
drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

Or. de

Emenda 111
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
mill-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi, 
presupposti ta' rappreżentazzjoni jew 
trasferiment legali, liċenzjar obbligatorju 
kollettiv jew kull kumbinazzjoni oħra.

Or. fr

Emenda 112
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
u futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
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tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi. ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi.

Or. de

Emenda 113
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
fl-Istati Membri fir-rigward tal-ġestjoni 
tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi estiżi.

(20) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għall-arranġamenti eżistenti 
jew futuri fl-Istati Membri fir-rigward tal-
ġestjoni tad-drittijiet bħal liċenzji kollettivi 
estiżi.

Or. en

Emenda 114
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati għandhom ikunu awtorizzati 
wkoll li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet 
orfni għal raġunijiet li jmorru lil hinn 
mill-missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-
detenturi tad-drittijiet għandhom jiġu 
protetti.

imħassar

Or. de
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Emenda 115
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Istati għandhom ikunu awtorizzati 
wkoll li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet 
orfni għal raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' 
organizzazzjonijiet koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu protetti.

(21) L-Istati għandhom ikunu awtorizzati 
wkoll li jippermettu l-użu ta' xogħlijiet 
orfni għal raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku ta' librerji, 
stabbilimenti edukattivi, mużewijiet, 
arkivji, istituzzjoni ta' wirt 
ċinematografiku jew organizzazzjonijiet
ta' xandir pubbliku aċċessibbli 
pubblikament koperti minn din id-
Direttiva. F'ċirkostanzi bħal dawn, id-
drittijiet u l-interessi leġittimi tad-detenturi 
tad-drittijiet għandhom jiġu protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil ma' ċertifikazzjoni ta' tfittxija diliġenti u din tiċċara l-benefiċjarji.

Emenda 116
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku 
jew organizzazzjonijiet ta' xandir 
pubbliku għal raġunijiet li jmorru lil hinn 
mill-missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni, id-detenturi tad-
drittijiet li jippreżentaw ruħhom biex 
jikklejmjaw ix-xogħlijiet għandhom jiġu 
remunerati. Din ir-remunerazzjoni għandha 
tikkunsidra t-tip ta' xogħol u l-użu 
kkonċernati. L-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu li d-dħul li jinġabar minn dan 
l-użu ta' xogħlijiet orfni għal finijiet ta' 
remunerazzjoni iżda li ma jiġux ikklejmati 
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għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

wara l-perjodu ta' skadenza ffissat skont 
din id-Direttiva, għandu jikkontribwixxi 
għal sorsi ta' informazzjoni tad-drittijiet ta' 
finanzjament li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, 
bi spiża baxxa u b'mezzi awtomatiċi, fir-
rigward ta' kategoriji ta' xogħlijiet li 
bħalissa jaqgħu jew jistgħu jaqgħu taħt l-
ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 117
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, l-awturi
li jippreżentaw ruħhom biex jikklejmjaw 
ix-xogħlijiet għandhom jiġu remunerati. 
Din ir-remunerazzjoni għandha tikkunsidra 
t-tip ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jintuża biex jiffinanzja dawk l-
istituzzjonijiet jew faċilitajiet kulturali li 
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informazzjoni tad-drittijiet ta' 
finanzjament li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, 
bi spiża baxxa u b'mezzi awtomatiċi, fir-
rigward ta' kategoriji ta' xogħlijiet li
bħalissa jaqgħu jew jistgħu jaqgħu taħt l-
ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

jgħinu biex jippromwovu d-diversità 
kulturali .

Or. de

Emenda 118
Marco Scurria

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' 
finanzjament li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, 
bi spiża baxxa u b'mezzi awtomatiċi, fir-
rigward ta' kategoriji ta' xogħlijiet li 
bħalissa jaqgħu jew jistgħu jaqgħu taħt l-
ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għall-ħolqien ta' 
fond ta' garanzija li jipproteġi kull 
detentur tad-drittijiet li d-drittijiet 
tagħhom ma kienux rikonoxxuti 
minħabba n-nuqqas li jiġi identifikat id-
detentur tad-drittijiet, u għall-appoġġ ta' 
proġetti transkonfinali online dwar l-
aċċess għal xogħolijiet orfni li jgħin l-
promozzjoni u s-salvagwardja tad-
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diversità kulturali u lingwistika tal-UE.

Or. it

Emenda 119
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' 
finanzjament li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, 
bi spiża baxxa u b'mezzi awtomatiċi, fir-
rigward ta' kategoriji ta' xogħlijiet li 
bħalissa jaqgħu jew jistgħu jaqgħu taħt l-
ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jintuża biex jiffinanzja dawk l-
istituzzjonijiet jew faċilitajiet kulturali li l-
aktar jeħtieġu għajnuna jew dawk li 
għandhom potenzjalment ikunu tal-akbar 
benefiċċju kulturali.

Or. es

Emenda 120
Marietje Schaake
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Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew 
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
jista' jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 121
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 

(22) Meta Stat Membru jawtorizza, taħt 
kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, 
l-użu ta xogħlijiet orfni minn libreriji 
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aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku jew
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

aċċessibbli għall-pubbliku, istituzzjonijiet 
edukattivi, mużewijiet, arkivji,
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku,
organizzazzjonijiet ta' xandir pubbliku u 
organizzazzjonijiet kulturali oħrajn għal 
raġunijiet li jmorru lil hinn mill-
missjonijiet ta' interess pubbliku, id-
detenturi tad-drittijiet li jippreżentaw 
ruħhom biex jikklejmjaw ix-xogħlijiet 
għandhom jiġu remunerati. Din ir-
remunerazzjoni għandha tikkunsidra t-tip 
ta' xogħol u l-użu kkonċernati. L-Istati 
Membri jistgħu jistabbilixxu li d-dħul li 
jinġabar minn dan l-użu ta' xogħlijiet orfni 
għal finijiet ta' remunerazzjoni iżda li ma 
jiġux ikklejmati wara l-perjodu ta' 
skadenza ffissat skont din id-Direttiva, 
għandu jikkontribwixxi għal sorsi ta' 
informazzjoni tad-drittijiet ta' finanzjament 
li jiffaċilitaw tiftix diliġenti, bi spiża baxxa 
u b'mezzi awtomatiċi, fir-rigward ta' 
kategoriji ta' xogħlijiet li bħalissa jaqgħu 
jew jistgħu jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 122
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-Istati Membri, għandhom 
flimkien ma' parteċipanti interessati 
differenti fil-katina ta' ħolqien tal-
kontenut u tas-sieda ta' drittijiet, 
jimplimentaw politika li tipprevjeni x-
xogħolijiet milli jsiru xogħolijiet orfni, 
sabiex tiġi llimitata l-preżenza ta' 
xogħolijiet orfni u jitnaqqas in-numru 
tagħhom. L-identifikazzjoni effettiva ta' 
xogħolijiet, skambji ta' informazzjoni 
dwar xogħolijiet orfni u l-promozzjoni tal-
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ġestjoni kollettiva jew ġestjoni kollettiva 
estensiva meħtieġa biex tipprevjent l-
preżenza ta' xogħolijiet orfni.

Or. en

Emenda 123
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva
2001/29/KE u għandha titratta b'mod 
speċifiku ma' ċerti użi permessi ta' 
xogħolijiet orfni. Ma tintroduċi l-ebda 
eċċezzjoni jew limitazzjoni għal drittijiet 
ta' copyright u oħrajn relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva għandha l-għan li titratta kwistjoni speċifika madwar l-UE, b'mod 
partikolari dik li tiggverna l-użi permessi ta' xogħolijiet orfni. Ma għandhiex l-iskop li 
temenda d-Direttiva 2001/29/KE - u għalhekk ma għandhiex tiġi interpretata b'dan il-mod.

Emenda 124
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu ta' 
xogħolijiet orfni.
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xogħlijiet orfni.

Or. de

Emenda 125
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji,
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir ta’ xogħlijiet 
orfni.

Or. fr

Emenda 126
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku, 
pubblikaturi u organizzazzjonijiet ta’ 
xandir ta’ xogħlijiet orfni.

Or. en

Emenda 127
Seán Kelly
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji ffinanzjati minn fondi 
pubbliċi, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku, 
pubblikaturi ta’ rivisti u gazzetti u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. en

Emenda 128
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

(1) Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, uffiċċji 
ta’ reġistri, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet ta’ 
xandir pubbliku fl-Istati Membri ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. hu

Emenda 129
Marek Henryk Migalski

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi jew 
mużewijiet kif ukoll minn arkivji, 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku u 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku ta’ 
xogħlijiet orfni.

1. Din id-Direttiva tirrigwarda ċertu użu li 
jsir minn libreriji aċċessibbli għall-
pubbliku, stabbilimenti edukattivi, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka bla skop ta’ 
lukru jew mużewijiet kif ukoll minn 
arkivji, istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematografiku u organizzazzjonijiet ta’ 
xandir pubbliku ta’ xogħlijiet orfni.

Or. pl

Emenda 130
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
li huma:

Or. es

Emenda 131
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
orfni ppubblikati jew imxandra jew 
stabbiliti għall-ewwel darba fi Stat 
Membru u li huma:

Or. fr
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Emenda 132
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati, exhibited jew imxandra għall-
ewwel darba fi Stat Membru u li huma:

Or. de

Emenda 133
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati jew imxandra għall-ewwel 
darba fi Stat Membru u li huma:

2. Din id-Direttiva tapplika għal xogħlijiet 
ippubblikati, imxandra jew ippreżentati 
għall-ewwel darba fi Stat Membru u li 
huma:

Or. en

Emenda 134
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti elettroniċi, mużewijiet jew 
arkivji, jew

(1) Xogħlijiet f’forma ta’ kotba, ġurnali, 
gazzetti, rivisti jew kitba oħra, ritratti u 
xogħlijiet tal-arti, jew
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Or. de

Emenda 135
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti elettroniċi, mużewijiet jew 
arkivji, jew

(1) Xogħlijiet ippubblikati fit-totalità 
tagħhom f’forma ta’ kotba, ġurnali, 
gazzetti, rivisti jew kitba oħra, u li jinsabu 
f’kollezzjonijiet ta’ libreriji aċċessibbli 
għall-pubbliku, stabbilimenti edukattivi, 
mużewijiet jew arkivji, jew

Or. en

Emenda 136
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ kotba, 
ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba oħra, u li 
jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, stabbilimenti 
elettroniċi, mużewijiet jew arkivji, jew

1. Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ kotba, 
ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba oħra, u li 
jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ libreriji 
aċċessibbli għall-pubbliku, stabbilimenti 
edukattivi, mużewijiet, uffiċċji ta’ reġistri
jew arkivji, jew

Or. hu

Emenda 137
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti elettroniċi, mużewijiet jew
arkivji, jew

(1) Xogħlijiet ippubblikati f’forma ta’ 
kotba, ġurnali, gazzetti, rivisti jew kitba 
oħra, u li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
libreriji aċċessibbli għall-pubbliku, 
stabbilimenti edukattivi, mużewijiet, arkivji 
jew organizzazzjonijiet kulturali oħra bħal 
teatri tal-opra, teatri u orkestri, kif ukoll 
kunċerti u arranġamenti ta’ żfin, jew

Or. en

Emenda 138
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Xogħlijiet ċinematografiċi jew 
awdjoviżivi li jinsabu f’kollezzjonijiet ta’ 
istituzzjonijiet tal-wirt ċinematografiku, 
jew

(2) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi jew kontribuzzjonijiet għal 
xogħlijiet li jinsabu fihom, jew  

Or. de

Emenda 139
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

imħassar

Or. de
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Emenda 140
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

(3) Xogħlijiet prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

Or. de

Emenda 141
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

Or. fr

Emenda 142
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
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organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku u 
miżmuma fl-arkivji tagħhom.

Or. es

Emenda 143
Morten Løkkegaard

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku u 
miżmuma fl-arkivji tagħhom.

Or. en

Emenda 144
Marietje Schaake

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku u 
miżmuma fl-arkivji tagħhom.

Or. en

Emenda 145
Malika Benarab-Attou
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom.

(3) Xogħlijiet ċinematografiċi, awdjo jew 
awdjoviżivi prodotti minn 
organizzazzjonijiet ta’ xandir pubbliku 
qabel il-31 ta’ Diċembru 2002 u miżmuma 
fl-arkivji tagħhom, jew

Or. en

Emenda 146
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ir-reġistrazzjonijiet ta’ 
preżentazzjonijiet diretti, jew ritratti u 
immaġini oħra ta’ preżentazjzonijiet 
pubbliċi, li jinsabu fil-kollezzjonijiet ta’ 
istituzzjonijiet kulturali oħra.

Or. en

Emenda 147
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur jew id-detenturi tad-
dritt tal-awtur jew drittijiet relatati ma 
jkunux identifikati jew, anki jekk
identifikati, ma jinstabux wara li tfittxija
bona fide u diliġenti għad-detentur tad-
dritt titwettaq u tiġi rreġistrata skont l-
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Artikolu 3.

Or. fr

Emenda 148
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq 
u tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk l-awtur jew id-detentur ta’ dritt 
tal-awtur relatat ma jkunx identifikat jew, 
anki jekk jiġi identifikat, ma jinstabx wara 
li tfittxija diliġenti għalihom titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3. Fil-każ 
ta’ xogħol ċinematografiku, awdjo u 
awdjoviżiv, dan jista’ japplika wkoll għal 
kontribuzzjonijiet individwali u diskreti 
għax-xogħol;  f’dan il-każ, il-parti 
inkwistjoni biss għandha tiġi kkunsidrata 
bħala xogħol orfni.

Or. de

Emenda 149
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

1. Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jistax jinstab wara li 
tfittxija diliġenti għad-detentur tad-dritt 
titwettaq u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. es
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Emenda 150
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq u 
tiġi rreġistrata skont l-Artikolu 3.

(1) Xogħol għandu jitqies bħala xogħol 
orfni jekk id-detentur tad-drittijiet fuq ix-
xogħol ma jkunx identifikat jew, anki jekk 
jiġi identifikat, ma jinstabx wara li tfittxija 
diliġenti għad-detentur tad-dritt titwettaq fi 
żmien raġonevoli u tiġi rreġistrata skont l-
Artikolu 3.

Or. hu

Emenda 151
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat u 
misjub, dak ix-xogħol m’għandux jitqies 
bħala xogħol orfni.

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed jew jekk jinkludi 
xogħolijiet oħrajn jew materjal protett u
jekk minn tal-inqas wieħed mid-detenturi 
tad-drittijiet la jkun ġie identifikat u 
lanqas misjub, dak ix-xogħol għandu 
jibqa jitqies bħala xogħol orfni għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva. Id-drittijiet 
tad-detenturi magħrufa jew identifikati, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-drittijiet 
tagħhom għal ħlas, m’għandhomx jiġu 
affettwati. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1) jew b’mod 
aktar partikolari, soċjetajiet ta’ ġbir 
indebitament intitolati, iwettqu tfittxija 
diliġenti biex jidentifikaw u jillokalizzaw 
id-detenturi tad-drittijiet l-oħrajn għax-
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xogħol.

Or. fr

Emenda 152
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta xogħol ikollu aktar minn detentur 
tad-drittijiet wieħed u wieħed mid-
detenturi tad-drittijiet ikun ġie identifikat 
u misjub, dak ix-xogħol m’għandux 
jitqies bħala xogħol orfni.

2. Meta xogħol ikollu aktar minn awtur 
jew detentur ta’ dritt tal-awtur relatat 
wieħed, l-awtorizzazzjoni mogħtija minn 
dawk l-awturi jew id-detenturi tad-drittijiet
li setgħu jinstabu għandha titqies 
suffiċjenti sabiex jintuża x-xogħol fit-
totalità tiegħu jekk l-awturi jew id-
detenturi ta’ dritt tal-awtur relatat ma 
setgħux jiġu identifikati jew jinstabu 
b’mod konformi ma’ din id-Direttiva. Fil-
każ ta’ xogħlijiet li l-partijiet individwali 
tagħhom jistgħu jiġu attribwiti b’mod ċar 
lill-awturi jew detenturi ta’ dritt tal-awtur 
relatat differenti, kull parti tax-xogħol 
għandha tkun suġġetta għal 
investigazzjoni speċifika sabiex jiġi 
determinat jekk dan huwiex xogħol orfni 
fis-sens tal-Artikolu 2(1). 

Or. de

Emenda 153
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni,
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol jew kontribuzzjoni 
għal xogħol jikkostitwixxux xogħol orfni,
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Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

il-proprjetarju għandu jiżgura li jitwettaq 
tiftix diliġenti għal kull xogħol, billi
jikkonsulta s-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni. Il-
proprjetarji jistgħu jitolbu s-soċjetajiet ta’ 
ġbir biex iwettqu dan ix-xogħol.

Or. de

Emenda 154
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet jew soċjetajiet ta’ 
ġbir imsemmija fl-Artikolu 1(1) għandhom 
jiżguraw li jitwettaq tiftix diliġenti għal 
kull xogħol, billi jikkonsultaw is-sorsi 
rilevanti għall-kategorija tax-xogħol 
inkwistjoni.

Or. de

Emenda 155
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix diliġenti għal kull xogħol, 
billi jikkonsultaw is-sorsi rilevanti għall-
kategorija tax-xogħol inkwistjoni.

1. Għall-għanijiet tad-determinazzjoni 
dwar jekk xi xogħol huwiex xogħol orfni, 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għandhom jiżguraw li 
jitwettaq tiftix bona fide u diliġenti għal 
kull xogħol individwali u kwalunkwe 
materjal protett, billi jikkonsultaw is-sorsi 
rilevanti għall-kategorija tax-xogħol 
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inkwistjoni.

Or. fr

Emenda 156
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jistgħu jitolbu li t-tfittix 
diliġenti jseħħ minn organizzazzjonijiet 
oħra, inklużi s-soċjetajiet ta’ ġbir.

Or. en

Emenda 157
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru u 
għandhom jinkludu s-sorsi elenkati fl-
Anness.

Or. de

Emenda 158
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, bi 
ftehim mal-awturi u l-utenti, u jinkludu s-
sorsi elenkati fl-Anness.

Or. de

Emenda 159
Seán Kelly

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, bi 
ftehim mad-detenturi tad-drittijiet u l-
utenti, u jinkludu s-sorsi elenkati fl-
Anness.

Or. en

Emenda 160
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol jew kwalunkwe 
materjal protett għandhom jiġu determinati 
minn kull Stat Membru, b’konsultazzjoni 
mad-detenturi tad-drittijiet u l-utenti, u 
jistgħu jinkludu s-sorsi elenkati fl-Anness.
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Or. fr

Emenda 161
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi 
elenkati fl-Anness.

2. Is-sorsi li huma rilevanti għal kull 
kategorja ta’ xogħol għandhom jiġu 
determinati minn kull Stat Membru, 
b’konsultazzjoni mad-detenturi tad-
drittijiet u l-utenti, u jinkludu s-sorsi kollha 
elenkati fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(2) għandu jagħmilha ċara b’mod espliċitu li għandu jsir riferiment għas-sorsi 
kollha fl-anness bħala l-elementi bażiċi ta’ kwalunkwe tfittix diliġenti, li jistgħu jiġu 
ssupplimentati mill-Istati Membri, kif miftiehem mid-detenuti tad-drittijiet tal-istess kategorija 
ta’ xogħlijiet fl-Istati Membri fejn qed tintalab l-awtorizzazzjoni.

Emenda 162
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol ġie 
ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

Or. de

Emenda 163
Jean-Marie Cavada



AM\876815MT.doc 65/94 PE472.126v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar jew iffissat
għall-ewwel darba.

Or. fr

Emenda 164
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat, esibit jew imxandar għall-
ewwel darba.

Or. de

Emenda 165
Malika Benarab-Attou

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat, imxandar jew ippreżentat 
għall-pubbliku għall-ewwel darba.

Or. en
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Emenda 166
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba.

3. It-tfittxija diliġenti hija meħtieġa li ssir 
biss f’dak l-Istat Membru fejn ix-xogħol 
ġie ppubblikat jew imxandar għall-ewwel 
darba; mandankollu, meta hemm 
inċertezza raġonevoli dwar il-post tal-
ewwel pubblikazzjoni jew xandir, tfittix 
diliġenti jista’ jiġi estiż għal Stati Membri 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3(3) għandu jispjega li t-tfittix għandu jestendi lilhinn mill-pajjiż tal-ewwel 
pubblikazzjoni, jekk hemm dubju raġonevoli dwar il-post.

Emenda 167
Iosif Matula

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ li x-xogħol għandu aktar minn 
detentur tad-drittijiet wieħed, inluż minn 
stati li mhumiex fl-UE, l-organizzazzjoni 
li qed twettaq it-tfittxija diliġenti għandha 
tieħu passi sabiex dawn id-detenturi tad-
drittijiet jinstabu.

Or. ro

Emenda 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ li xogħol ċinematografiku jew 
awdjoviżiv huwa magħruf bħala 
koproduzzjoni, it-tfittxija dilġenti 
għandha titwettaq f’kull wieħed mill-Istati 
Membri fejn seħħet il-koproduzzjoni.

Or. en

Emenda 169
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk xogħol ċinematografiku jew 
awdjoviżiv li għalih qed titwettaq tfittxija 
diliġenti huwa preżunt li huwa r-riżultat 
ta’ koproduzzjoni, it-tfittxija diliġenti 
għandha sseħħ fil-pajjiż bil-
parteċipazzjoni maġġura fil-
koproduzzjoni u dan il-pajjiż għandu jiġi 
identifikat billi jitqiesu fatturi materjali 
bħal pereżempju l-lingwa użata fil-film 
jew it-titolu oriġinali tal-film. Fil-każ fejn 
it-tfittxija fl-imsemmi pajjiż ma tagħtix 
riżultati pożittivi, it-tfittixija għandha 
titkompla fil-pajjiżi fejn hemm 
preżunzjoni qawwija li fihom jistgħu 
jinstabu l-koprodutturi minuri.

Or. fr

Emenda 170
Rolandas Paksas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati u 
miżmuma f’reġistru ta’ bażi tad-dejta 
approvat uffiċjalment u aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. lt

Emenda 171
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku u li 
tista’ tintuża faċilment.

Or. el

Emenda 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta li hija aċċessibbli għall-pubbliku
fl-Istati Membri kollha.
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Or. en

Emenda 173
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku għall-
Istati Membri kollha.

Or. de

Emenda 174
Iosif Matula

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
riżultati tat-tiftix diliġenti mwettaq fit-
territorju tagħhom jiġu rreġistrati f’bażi 
tad-dejta aċċessibbli għall-pubbliku. Id-
data ta’ tnedija tat-tfittix diliġenti 
għandha tkun indikata f’dik il-bażi tad-
dejta pubblika.

Or. ro

Emenda 175
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Soċjetajiet ta’ ġbir indebitament 
awtorizzati għandhom joperaw f’isem 
dawk id-detenturi tad-drittijiet li, anki 
wara tfittxija diliġenti, ma jistgħux 
jinstabu.

Or. en

Emenda 176
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ li x-xogħol ċinematografiku 
jew awdjoviżiv suġġett għal tfittxija 
diliġenti huwa magħruf bħala 
koproduzzjoni, it-tfittxija dilġenti 
għandha titwettaq f’kull wieħed mill-Istati 
Membri fejn seħħet il-koproduzzjoni.

Or. en

Emenda 177
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta dan ikun konformi mal-liġi 
Komunitarja u l-ftehimiet internazzjonali 
dwar id-dritt tal-awtur u d-drittijiet 
relatati, l-Istati Membri jistgħu jadottaw 
arranġamenti komprensivi li jipprovdu 
għal sistemi sempliċi u estiżi għad-
dikjarazzjoni tad-drittijiet. 
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Or. de

Emenda 178
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, 
f’kull ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus 
ta’ xogħol orfni.

Meta xogħol meqjus bħala orfni jkollu 
awtur wieħed biss, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dak l-awtur ikollu, 
f’kull ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus 
ta’ xogħol orfni.

Or. de

Emenda 179
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, 
f’kull ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus 
ta’ xogħol orfni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtur jew id-detentur ta’ dritt relatat md-
dritt tal-awtur ikollu, f’kull ħin, il-
possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ xogħol 
orfni.

Or. de

Emenda 180
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
detentur jew detenturi tad-drittijiet 
f’xogħol meqjus xogħol orfni jkollhom, 
f’kull ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus 
ta’ xogħol orfni.

Or. el

Emenda 181
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detentur tad-drittijiet f’xogħol ikollu, f’kull 
ħin, il-possibbiltà li jtemm l-istatus ta’ 
xogħol orfni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
detentur tad-drittijiet f’xogħol meqjus 
xogħol orfni li sadanittant instab ikollu, 
f’kull ħin, il-possibbiltà li jibda l-proċess 
tat-tneħħija tal-istatus ta’ xogħol orfni.

Or. hu

Emenda 182
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-telf tal-istatus ta’ xogħol orfni ma 
għandux jaffettwa l-kuntratti eżistenti 
għall-użu, skont din id-Direttiva, tax-
xogħol inkwistjoni.

Or. fr
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Emenda 183
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) jitħallew jużaw xogħol orfni 
bil-modi li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
xogħlijiet orfni jew kontribuzzjonijiet 
orfni għal xogħlijiet jistgħu jintużaw bil-
modi li ġejjin:

Or. de

Emenda 184
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jipprovdu l-pubbliku bix-xogħol
orfni, inkluza d-disponibbiltà tiegħu għall-
pubbliku f’kwalunkwe ħin u f’kwalunkwe 
post;

Or. fr

Emenda 185
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jqassmu x-xogħol orfni lill-
pubbliku, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE;

Or. es
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Emenda 186
Helga Trüpel

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jikkomunikaw ix-xogħol orfni lill-
pubbliku, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE;

Or. de

Emenda 187
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) billi jagħmlu x-xogħol orfni 
disponibbli, skont it-tifsira tal-Artikolu 3 
tad-Direttiva 2001/29/KE;

(a) billi jikkomunikaw ix-xogħol orfni lill-
pubbliku u jagħmluh disponibbli, skont it-
tifsira tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE;

Or. de

Emenda 188
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, sakemm ma jkunx 
provdut mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu 

imħassar
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għanijiet li mhumiex dawk tal-missjoni 
tagħhom ta’ interess pubbliku, b’mod 
partikolari l-konservazzjoni, ir-restawr u 
l-provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

Or. de

Emenda 189
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u 
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess għax-xogħlijiet 
miżmuma fil-kollezzjonijiet tagħhom għal 
skopijiet edukattivi u ta’ riċerka.

Or. fr

Emenda 190
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 

2. Madankollu, sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fl-Artikolu 7, l-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) ma jistgħux jagħmlu użu 
minn xogħlijiet orfni sabiex jilħqu għanijiet 
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li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni, ir-restawr u l-
provvediment ta’ aċċess kulturali u
edukattiv għax-xogħlijiet miżmuma fil-
kollezzjonijiet tagħhom.

li mhumiex dawk tal-missjoni tagħhom ta’ 
interess pubbliku, b’mod partikolari l-
konservazzjoni u r-restawr ta’ xogħlijiet 
miżmuma fil-kollezzjonijiet tagħhom u l-
provvediment ta’ aċċess għal dawk ix-
xogħlijiet għal skopijiet kulturali
edukattivi u ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 191
Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom ikunu 
liberi li jagħżlu metodu partikolari għall-
ġestjoni ta’ drittijiet, bħal pereżempju l-
liċenzjar kollettiv estiż.

Or. en

Emenda 192
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għal-libertà kuntrattwali ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet filwaqt li jwettqu l-
missjonijiet ta’ interess pubbliku tagħhom

imħassar

Or. de

Emenda 193
Marie-Christine Vergiat
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara
għal-libertà kuntrattwali ta’ dawn l-
organizzazzjonijiet filwaqt li jwettqu l-
missjonijiet ta’ interess pubbliku tagħhom

3. Din id-Direttiva ma tippreġudikax it-
twettiq ta’ missjonijiet ta’ interess pubbliku
b’mod partikolari minħabba l-
istabbiliment ta’ fondi pubbliċi nazzjonali 
għad-diġitalizzazzjoni u t-tixrid ta’ 
xogħlijiet orfni.

Or. fr

Emenda 194
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1), meta jagħmlu użu minn 
xogħol orfni skont il-paragrafu 1, iżommu 
r-rekords tat-tiftix diliġenti tagħhom u 
tar-reġistru aċċessibbli għall-pubbliku tal-
użu li sar.

imħassar

Or. de

Emenda 195
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex din id-Direttiva tkun 
kompletament effikaċi, l-
organizzazzjonijiet tax-xandir għandhom 
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ikunu jistgħu jużaw ix-xogħlijiet orfni 
rikonoxxuti, taħt il-kundizzjonaijiet
stabbiliti minn din -id-Direttiva, waqt l-
attivitajiet normali tagħhom.

Or. fr

Emenda 196
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-użu ta’ xogħlijiet orfni fi ħdan il-
qafas ta’ din id-Direttiva għandu jsir 
b’osservanza għad-drittijiet morali tad-
detenuri tad-dritt. Fil-każ ta’ xogħol orfni 
fejn id-detentur tad-dritt ikun ġie 
identifikat iżda mhux misjub, l-isem tad-
detentur tad-dritt għandu jiġi indikat 
f’kull użu tax-xogħol.

Or. en

Emenda 197
Silvia Costa

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Din id-Direttiva ma tippreġudikax l-
arranġamenti eżistenti fl-Istati Membri 
fir-rigward tal-ġestjoni tad-drittijiet bħal 
liċenzji kollettivi estiżi.

Or. it
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Emenda 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
L-użijiet awtorizzati ta’ xogħlijiet orfni

Or. en

Emenda 199
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 imħassar
L-użijiet awtorizzati ta’ xogħlijiet orfni

Or. de

Emenda 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li:

imħassar

Or. en
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Emenda 201
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li:

imħassar

Or. de

Emenda 202
Marie-Christine Vergiat

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li:

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), jekk dan l-użu 
jibqa’ konformi mal-mandat ta’ servizz 
pubbliku tagħhom, bil-kundizzjoni li:

Or. fr

Emenda 203
Iosif Matula

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), bil-
kundizzjoni li:

1. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
orgainizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) biex jużaw xogħlijiet orfni 
għall-finijiet oħra minbarra dawk 
imsemmija fl-Artikolu 6(2), fuq il-bażi ta’ 
ħlas fiss raġonevoli, bil-kundizzjoni li:

Or. ro

Emenda 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;

imħassar

Or. en

Emenda 205
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) iżommu r-rekords tat-tiftix 
diliġenti tagħhom;

imħassar

Or. de

Emenda 206
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;

imħassar

Or. en

Emenda 207
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;

imħassar

Or. de

Emenda 208
Georgios Papanikolaou

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li 
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;

(2) l-organizzazzjonijiet izommu reġistri li
jistgħu jintużaw faċilment, dettaljati u li
huma aċċessibbli għall-pubbliku tal-użu 
tagħhom tax-xogħlijiet orfni;

Or. el
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Emenda 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) f’każ ta’ xogħol orfni fejn id-detentur 
tad-dritt ikun ġie identifikat iżda mhux 
lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-dritt jiġi 
indikat f’kull użu tax-xogħol.

imħassar

Or. en

Emenda 210
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) f’każ ta’ xogħol orfni fejn id-detentur 
tad-dritt ikun ġie identifikat iżda mhux 
lokalizzat, l-isem tad-detentur tad-dritt jiġi 
indikat f’kull użu tax-xogħol.

imħassar

Or. de

Emenda 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-
istatus ta’ orfni tax-xogħol, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5, jiġu renumerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

imħassar
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Or. en

Emenda 212
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-
istatus ta’ orfni tax-xogħol, skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5, jiġu renumerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

imħassar

Or. de

Emenda 213
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-istatus 
ta’ orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu renumerati mill-
organizzazzjonijiet imsemmija fl-
Artikolu 1(1) għall-użu li jkun sar mix-
xogħol.

4. id-detenturi tad-dritt li jtemmu l-istatus 
ta’ orfni tax-xogħol, skont it-tifsira tal-
Artikolu 5, jiġu sussegwentement 
renumerati mill-organizzazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 1(1) għall-użu li 
jkun sar mix-xogħol;

Or. hu

Emenda 214
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
jikklejmjaw ir-remunerazzjoni tagħhom 
skont il-punt (4) fi żmien iffissat mill-
Istati Membri u li ma għandux ikun inqas 
minn ħames snin mid-data tal-att li jagħti 
lok għall-klejm.

imħassar

Or. en

Emenda 215
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) id-detenturi tad-drittijiet jistgħu 
jikklejmjaw ir-remunerazzjoni tagħhom 
skont il-punt (4) fi żmien iffissat mill-
Istati Membri u li ma għandux ikun inqas 
minn ħames snin mid-data tal-att li jagħti 
lok għall-klejm.

imħassar

Or. de

Emenda 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta’ kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).

imħassar
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Or. en

Emenda 217
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta’ kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).

imħassar

Or. de

Emenda 218
Iosif Matula

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta’ kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5)..

2. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu l-mezz li 
bih jiġi awtorizzat l-użu skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 u jibqgħu liberi li jagħżlu li 
jiddeċiedu dwar l-użu ta’ kwalunkwe dħul 
li ma jiġix ikklejmjat wara l-iskadenza tal-
perjodu ffissat skont il-paragrafu 1(5).
Istituzzjonijiet tas-settur pubbliku li 
jiffinanzjaw proġetti kulturali fl-Istati 
Membri għandhom jintgħażlu bi prijorità.

Or. ro

Emenda 219
Petra Kammerevert
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Il-possibbiltà ta’ ġestjoni kollettiva estiża 

ta’ drittijiet
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-għoti kollettiv ta’ drittijiet li japplika 
bejn is-soċjetajiet ta’ ġbir u l-operaturi l-
kbar pereżempju x-xandara, għall-finijiet 
ta’ komunikazzjoni lill-pubbliku, inklużi 
atti biex ix-xogħlijiet isiru disponibbli 
għall-pubbliku fis-sens tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/29/KE, fir-rigward ta’ 
kategoriji partikolari ta’ xogħlijiet jew 
xogħlijiet bi dritt tal-awtur oħra jista’ jiġi 
estiż għall-awturi u għad-detenturi ta’ 
drittijiet relatati fl-istess kategoriji ta’ 
xogħlijiet li mhumiex rappreżentati mis-
soċjetà ta’ ġbir ikkonċernata, kemm jekk 
ix-xogħol inkwistjoni huwa xogħol orfni 
fis-sens tal-Artikolu 2 u kemm jekk le, 
sakemm 
(a) detentur tad-drittijiet mhux 
rappreżentat mis-soċjetà ta’ ġbir ikun 
jista’ f’kull ħin joġġezzjona għall-użu 
kollettiv u jeżerċita d-drittijiet tiegħu 
direttament, u
(b) kull ftehim bħal dan bejn soċjetà ta’ 
ġbir u operatur kbir ikun limitat għall-
produzzjonijiet ippubblikati għall-ewwel 
darba fl-Istat Membru fejn l-operatur 
huwa stabbilit. 
2. Il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma 
japplikax għall-films taċ-ċinema.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta d-drittijiet ingħataw b’mod kollettiv 
skont il-paragrafu 1, is-soċjetà ta’ ġbir 
ikkonċernata żżomm reġistri aċċessibbli 
għall-pubbliku ta’ detenturi tad-drittijiet li 
ma jistgħux jiġu identifikati jew li ma 
jistgħux jinstabu.



PE472.126v01-00 88/94 AM\876815MT.doc

MT

Or. de

Emenda 220
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b
Reġistrazzjonijiet tal-użu u r-

remunerazzjoni
1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tfittix diliġenti għal xogħlijiet orfni jew 
kontribuzzjonijiet orfni għal xogħlijiet jiġi 
rreġistrat f’forma li hija aċċessibbli għall-
pubbliku. Għal dan l-għan, huma 
għandhom, f’kollaborazzjoni mal-
Kummissjoni, ifasslu standards uniformi 
minimi għall-UE kollha u jipprovaw 
jistabbilixxu jew jużaw bank ta’ dejta 
ċentrali. 
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-użu ta’ xogħlijiet orfni jew 
kontribuzzjonijiet orfni għal xogħlijiet jiġi 
rreġistrat f’forma li hija aċċessibbli għall-
pubbliku. Għal dan l-għan, huma 
għandhom, f’kollaborazzjoni mal-
Kummissjoni, ifasslu standards uniformi 
minimi għall-UE kollha u jipprovaw 
jistabbilixxu jew jużaw bank ta’ dejta 
ċentrali. 
3. Fil-każ ta’ xogħlijiet orfni jew 
kontribuzzjonijiet orfni għal xogħlijiet 
fejn l-awturi jew id-detenturi ta’ drittijiet 
relatati mad-dritt tal-awtur ġew 
identifikati iżda ma nstabux, l-ismijiet ta’ 
dawn il-persuni għandhom jiġu indikati 
kull meta x-xogħlijiet jintużaw.
4. L-awturi jew id-detenturi tad-drittijiet 
relatati mad-dritt tal-awtur li jtemmu l-
istatus ta’ orfni ta’ xogħol, fis-sens tal-
Artikolu 5, għandhom jiġu renumerati 
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għall-użu li jkun sar qabel mix-xogħol. 
Dawn jistgħu jikklejmjaw ir-
remunerazzjoni tagħhom fi żmien iffissat 
mill-Istati Membri, li ma għandux ikun 
inqas minn ħames snin mid-data tal-att li 
jagħti lok għall-klejm. Jekk is-soċjetà ta’ 
ġbir skont l-Artikolu 3, kienet intitolata 
tiġbor remunerazzjoni bħala trustee, it-
talba għar-remunerazzjoni għandha ssir 
kontra s-soċjetà ta’ ġbir.
5. Dħul disponibbli fi ħdan is-soċjetajiet 
ta’ ġbir li ma jiġix ikklejmat wara l-
perjodu ta’ skadenza ffissat skont il-
paragrafu 4 għandu jintuża għall-finijiet 
li għalihom is-soċjetajiet ta’ ġbir 
normalment jużaw tali dħul. L-Istati 
Membri jistgħu jiddisponu li dan id-dħul 
jintuża biex ikopri l-ispejjeż tat-tfittxija 
diliġenti jew taż-żamma u s-servicing tal-
banek ta’ dejta meħtieġa għal dan l-għan.

Or. de

Emenda 221
Zoltán Bagó

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr 
ħsara għad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw b’mod partikolari d-drittijiet 
tal-privattivi, marki kummerċjali, drittijiet 
tad-disinn, mudelli ta’ utilità, topografiji ta’
prodotti semikundutturi, il-kwalità 
tipografika, aċċess kundizzjonali, aċċess 
għal servizzi tax-xandir bil-kejbil, 
protezzjoni ta’ teżori nazzjonali, rekwiżiti 
fuq depożitu legali, liġijiet dwar prattiki 
restrittivi u kompetizzjoni mhux ġusta, 
siġriet kummerċjali, siġurtà, 
kunfidenzjalità, protezzjoni tad-dejta u 
privatezza, aċċess għal dokumenti pubbliċi, 

Din id-Direttiva għandha tapplika mingħajr 
ħsara għad-dispożizzjonijiet li 
jikkonċernaw b’mod partikolari d-drittijiet 
tal-privattivi, trade marks, drittijiet tad-
disinn, mudelli ta’ utilità, topografiji ta’ 
prodotti semikundutturi, il-kwalità 
tipografika, aċċess kundizzjonali, aċċess 
għal servizzi tax-xandir bil-kejbil, 
protezzjoni ta’ teżori nazzjonali, rekwiżiti 
fuq depożitu legali, liġijiet dwar prattiki 
restrittivi u kompetizzjoni mhux ġusta, 
sigrieti tal-istat, siġriet kummerċjali, 
siġurtà, kunfidenzjalità, protezzjoni tad-
dejta u privatezza, protezzjoni tad-drittijiet 
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il-liġi kuntrattwali. tal-privatezza personali, aċċess għal 
dokumenti pubbliċi, il-liġi kuntrattwali.

Or. hu

Emenda 222
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar il-
ġestjoni ta’ drittijiet fuq xogħlijiet u 
materjal protett ieħor, b’mod partikolari 
d-dispożizzjonijiet dwar il-liċenzjar 
kollettiv, il-preżunzjonijiet legali ta’ 
rappreżentazzjoni jew ta’ trasferiment, il-
liċenzjar kollettiv obbligatorju jew 
kwalunkwe taħlita ta’ dawn, kemm jekk l-
imsemmija xogħlijiet jew materjal protett 
huma xogħol orfni fis-sens tal-Artikolu 2 
u kemm jekk le, b’konformità mal-liġijiet 
tal-UE u t-trattati internazzjonali dwar id-
dritt tal-awtur u d-drittijiet relatati.  Meta 
dispożizzjonijiet bħal dawn ikunu fis-seħħ 
jew jiġu introdotti, kull wieħed mill-Istati 
Membri oħra għandu jiżgura li l-
benefiċjarji msemmija fl-Artikolu 1(1) 
huma protetti legalment fir-rigward tal-
użu tagħhom tax-xogħlijiet jew materjal 
protett ieħor li huwa s-suġġett ta’ liċenzja 
jew awtorizzazzjoni skont dan id-
dispożizzjonijiet.

Or. fr

Emenda 223
Petra Kammerevert

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva għandha tapplika bla 
ħsara għall-arranġamenti eżistenti jew 
futuri mill-Istati Membri għall-ġestjoni 
tad-drittijiet fir-rigward ta’ oġġetti protetti 
mid-dritt tal-awtur jew drittijiet relatati 
oħra, b’mod partikolari s-sistemi ta’ 
liċenzji kollettivi, il-preżunzjonijiet fir-
rigward tar-rappreżentazzjoni ta’ 
detenturi ta’ drittijiet jew tat-trasferiment 
ta’ drittijiet, is-sistemi vinkolanti ta’ 
ġestjoni jew kull taħlita ta’ dawn. 

Or. de

Emenda 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Miżuri ta’ prevenzjoni

L-Istati Membri għandhom, 
f’koordinazzjoni mal-partijiet 
ikkonċernati, jippromwovu l-miżuri ta’ 
prevenzjoni kollha li jistgħu jillimitaw l-
preżenza ta’ xogħolijiet orfni u jnaqqsu n-
numru tagħhom.

Or. en

Emenda 225
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proposta għal direttiva
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imħassar
Applikazzjoni f’waqtha

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom japplikaw fir-rigward tax-
xogħlijiet kollha msemmija fl-Artikolu 1 li 
huma protetti mil-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur, 
fil-[data tat-traspożizzjoni].
2. Din id-Direttiva għandha tapplika 
mingħajr ħsara għal kwalunkwe att 
konkluż u kwanlunkwe drittijiet miksuba 
qabel [data tat-traspożizzjoni].

Or. en

Emenda 226
Marek Henryk Migalski

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva 
għandhom japplikaw fir-rigward tax-
xogħlijiet kollha msemmija fl-Artikolu 1 li 
huma protetti mil-leġiżlazzjoni tal-Istati 
Membri fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur, 
fil-[data tat-traspożizzjoni].

imħassar

Or. pl

Emenda 227
Emma McClarkin

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-assoċjazzjoni tal-pubblikaturi fil-
pajjiż rispettiv u l-assoċjazzjonijiet ta’ 
awturi u ġurnalisti;

(a) Il-pubblikaturi u l-assoċjazzjoni tal-
pubblikaturi fil-pajjiż rispettiv u l-
assoċjazzjonijiet ta’ awturi u ġurnalisti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikaturi individwali għandhom jiġu inklużi wkoll f’din il-kategorija.

Emenda 228
Seán Kelly

Proposta għal direttiva
Anness – punt 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-kumpanija ta’ pubblikazzjoni 

Or. en

Emenda 229
Jean-Marie Cavada

Proposta għal direttiva
Anness – punt 5 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5) Għal xogħlijiet awdjoviżivi li jinsabu 
f’kollezzjonijiet ta’ istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematrografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir pubbliku:

5) Għal xogħlijiet awdjoviżivi li jinsabu 
f’kollezzjonijiet ta’ istituzzjonijiet tal-wirt 
ċinematrografiku u organizzazzjonijiet tax-
xandir:

Or. fr

Emenda 230
Helga Trüpel
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Proposta għal direttiva
Anness – punt 5 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Assoċjazzjonijiet professjonali fl-
Istati Membri rilevanti

Or. de


