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ANNESS 
 

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET 

Abbrevjazzjonijiet u simboli 

+ adottat(a) 

- irrifjutat(a) 

↓ dekadut(a) 

Ir irtirat(a) 

VSI (..., ..., ...) votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (voti favur, voti kontra, 

astensjonijiet) 

VE (..., ..., ...) votazzjoni elettronika (voti favur, voti kontra, astensjonijiet) 

Vmaq votazzjoni maqsuma 

Vsep votazzjoni separata 

Em emenda 

EmK emenda ta' kompromess 

PK parti korrispondenti 

EmT emenda li tħassar 

= emendi identiċi 

§ paragrafu 

Art artikolu 

Pre premessa 

MOZ mozzjoni għal riżoluzzjoni 

MOZK mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

SIG votazzjoni sigrieta 
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1. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari 

tal-Krimea 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-

0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0173/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 7 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 16 § test oriġinali Vsep +  

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 472, 79, 33 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 16, 17 
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Varji 

Andrej Plenković ippreżenta din l-emenda orali għall-paragrafu 7 tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

konġunta RC-B8-0173/2016: 

"7. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa u lill-awtoritajiet de facto tal-Krimea, li huma 

marbutin bid-dritt umanitarju internazzjonali u bid-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, 

jagħtu aċċess bla xkiel għall-Krimea lill-istituzzjonijiet u l-esperti indipendenti tal-OSKE, in-

Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsill tal-Ewropa, kif ukoll lil kwalunkwe NGO tad-drittijiet tal-bniedem jew 

kamra tal-aħbarijiet li tkun tixtieq iżżur, tivvaluta u tirrapporta dwar is-sitwazzjoni fil-Krimea; 

jistieden lill-Kunsill u lis-SEAE jagħmlu pressjoni fuq ir-Russja f'dan ir-rigward; jilqa' b'sodisfazzjon 

id-deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa li jibgħat lir-Rappreżentant Speċjali tiegħu 

għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Krimea, li ż-żjara tiegħu – l-ewwel waħda mill-annessjoni Russa 'l 

hawn – mistennija tipprovdi valutazzjoni aġġornata tas-sitwazzjoni fil-post; jistenna b'interess il-

konklużjonijiet tiegħu; jenfasizza li kwalunkwe preżenza internazzjonali fil-post għandha tkun 

ikkoordinata mal-Ukrajna;" 
 

 

2. Bahrain: il-każ ta' Mohammed Ramadan 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-

0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0174/2016  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § test oriġinali Vsep +  

Premessa A § test oriġinali Vsep +  

Wara l-premessa L 1 GUE/NGL  -  

Premessa O § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: Premessa A 

PPE: § 3, premessa O 
 

Varji 

Mara Bizzotto hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Il-każ tal-pubblikaturi tal-kotba neqsin f'Hong Kong 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-
0185/2016, B8-0187/2016, B8-0193/2016  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0175/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Wara l-§ 7 1 GUE/NGL VSI - 278, 322, 11 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 1 
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4. Rapport ta' Progress 2015 dwar is-Serbja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0166/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0166/2016  

(Kumitat AFET) 

§ 1 § test oriġinali Vsep +  

§ 7 § test oriġinali Vsep +  

§ 12 2 Verts/ALE VSI + 291, 233, 97 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 § test oriġinali Vsep +  

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 27 1 ALDE  +  

Wara l-§ 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 498, 66, 70 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 2 

ENF, ECR: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 30 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "4 000" u "li bħalissa qed jinfestaw l-art u l-poplu Serb" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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ECR: 

§ 18 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jilqa' s-suċċess tal-Pride March fl-

20 ta' Settembru 2015; jissottolinja, madankollu, li d-diskriminazzjoni u l-vjolenza 

kontra l-persuni LGBTI għadha kwistjoni ta' tħassib serju; iħeġġeġ f'dan ir-rigward 

lill-Gvern jindirizza r-Rakkomandazzjoni CM/Rec(2010)5 tal-Kumitat tal-Ministri 

tal-Kunsill tal-Ewropa lill-Istati Membri;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

5. Proċess ta' integrazzjoni Ewropea tal-Kosovo 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0167/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0167/2016  

(Kumitat AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

§ 20 § test oriġinali Vsep +  

§ 23 § test oriġinali Vsep +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 26 2 PPE VSI + 331, 250, 58 

Wara l-§ 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

Kunsiderazzjoni 2 3 GUE/NGL VE - 131, 450, 54 

Premessa B 5 Verts/ALE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 403, 130, 104 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: votazzjoni finali 

PPE: emenda 2 

ECR: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 10 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jistieden lill-Kummissjoni żżid il-ħidma tagħha dwar il-

proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża; huwa preparat li japprova, u jistieden lill-

Kunsill japprova malajr, is-sistema ta' vjaġġar mingħajr viża għall-Kosovo, hekk kif 

il-Kummissjoni tkun stabbiliet fi żmien utli li l-kriterji tekniċi kollha ġew 

issodisfati;" u "iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE kollha, b'mod partikolari l-

Kummissjoni, jgħaġġlu l-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża fir-rigward tal-

Kosovo, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Kosovo jissodisfaw l-impenji tagħhom u 

jimplimentaw il-parametri li għad baqa' bl-għan li l-Kosovo jidħol fir-reġim 

mingħajr viża matul l-2016, b'hekk il-poplu tal-Kosovo jinġieb aktar qrib tal-UE;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni żżid il-ħidma tagħha dwar il-proċess tal-liberalizzazzjoni 

tal-viża; huwa preparat li japprova, u jistieden lill-Kunsill japprova malajr, is-sistema 

ta' vjaġġar mingħajr viża għall-Kosovo, hekk kif il-Kummissjoni tkun stabbiliet fi 

żmien utli li l-kriterji tekniċi kollha ġew issodisfati;" 

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE kollha, b'mod partikolari l-Kummissjoni, 

jgħaġġlu l-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża fir-rigward tal-Kosovo, u jħeġġeġ 

lill-awtoritajiet tal-Kosovo jissodisfaw l-impenji tagħhom u jimplimentaw il-

parametri li għad baqa' bl-għan li l-Kosovo jidħol fir-reġim mingħajr viża matul l-

2016, b'hekk il-poplu tal-Kosovo jinġieb aktar qrib tal-UE;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Jilqa', barra minn hekk, l-adozzjoni f'Mejju 2015 tal-Liġi dwar il-Protezzjoni mid-

Diskriminazzjoni, u l-mandat li ngħata lill-Ombudsman biex jagixxi bħala korp 

għall-ugwaljanza; jibqa' mħasseb dwar il-livell baxx tal-ipproċessar u l-

investigazzjoni ta' każijiet ta' inċitament għall-mibegħda, b'mod speċjali fil-mira ta' 

persuni LGBTI u komunitajiet ta' minoranza;" 

it-tieni parti "jinkoraġġixxi lill-Grupp ta' Konsulenza u Koordinament għad-Drittijiet tal-

Komunità LGBTI jsegwi b'mod attiv dawn il-każijiet u dan it-tħassib;" 
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Varji 

Ulrike Lunacek ippreżentat din l-emenda orali għall-paragrafu 6: 

"6.  Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali dwar l-implimentazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-

Muniċipalitajiet Serbi; japella għall-implimentazzjoni sħiħa u impenjata tal-ftehimiet maqbula; 

jappella għar-rispett tal-istat tad-dritt, jiddispjaċih li l-isforzi tal-oppożizzjoni ma approfittawx minn 

din is-sospensjoni biex ikomplu d-djalogu parlamentari, u jinkoraġġixxi lill-forzi politiċi kollha 

jaġixxu b'mod kostruttiv fl-interess ta' pajjiżhom, tal-istituzzjonijiet demokratiċi u taċ-ċittadini 

tagħhom; iqis li r-rispett sħiħ tar-regoli tad-demokrazija, id-djalogu politiku u l-ħidma parlamentari 

mingħajr xkiel bħala essenzjali għall-implimentazzjoni tal-aspetti kollha tal-aġenda tar-riforma tal-

Kosovo; jikkundanna bil-qawwa l-ostakli vjolenti fl-Assemblea, jappella biex jiġu evitati aktar protesti 

vjolenti fl-Assemblea, u jenfasizza li l-Membri tal-Parlament eletti għandhom jiltaqgħu u jiddiskutu fl-

Assemblea b'rispett sħiħ lejn l-istituzzjoni; jenfasizza li l-Gvern għandu jirrispetta r-riżoluzzjonijiet u 

d-deċiżjonijiet tal-Parlament u għandu jirrapporta, kif meħtieġ mill-korp leġiżlattiv, qabel ma 

jiddeċiedi li jiffirma ftehimiet ma' stati oħra; jilqa', f'dan ir-rigward, il-proposta li hija preparata sew 

tal-20 ta' Novembru 2015 minn żewġ Membri Parlamentari Kosovjani rispettivament mill-koalizzjoni 

fil-gvern u mill-oppożizzjoni; jistieden lill-atturi politiċi kollha jkomplu d-djalogu politiku sabiex 

iħollu l-istall u jsibu soluzzjoni prattika li trodd lura l-funzjonalità normali tal-Assemblea tal-Kosovo; 

jistieden lill-mexxejja kollha tal-Kosovo jindirizzaw din is-sitwazzjoni b'importanza kbira u jaġixxu 

b'mod responsabbli, filwaqt li jżommu f'moħħhom li l-Assemblea hija eletta mill-poplu tal-Kosovo 

għall-poplu tal-Kosovo; jinsab imħasseb bil-kbir dwar atti ta' vjolenza ripetuti u jistieden lill-

awtoritajiet inkarigati mill-infurzar tal-liġi jwettqu d-dmirijiet tagħhom f'konformità sħiħa mal-

proċeduri legali; jinnota bi tħassib li l-avvenimenti li wasslu għall-arrest ta' xi Membri tal-Parlament, u 

jappella li ssir investigazzjoni dwar abbużi eventwali ta' poter fir-rigward tal-arresti li twettqu; iħeġġeġ 

lill-Assemblea tal-Kosovo tikkjarifika r-regoli dwar it-tneħħija tal-immunità tal-membri tagħha; jieħu 

nota tat-talba tal-Ombudsman lill-Prosekutur tal-Istat ta' Pristina biex iniedi investigazzjoni dwar l-

intervent tal-pulizija fit-28 ta' Novembru 2015;"  
 

 

6. Sitwazzjoni fil-Libja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-

0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0146/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Wara l-§ 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1/VSI + 489, 132, 16 

2/VSI + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali VSI + 477, 131, 32 

Wara l-§ 13 1 ENF VSI - 169, 432, 34 

Wara l-§ 15 9 EFDD  -  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa B 2 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa B 3 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa K 7 EFDD  -  

Wara l-premessa O 10 EFDD  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 478, 81, 81 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: emenda 1, votazzjoni finali 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: § 12 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 6 

l-ewwel parti "Jikkundanna l-attakki terroristiċi destabbilizzanti mid-Daesh kontra l-poplu Libjan, 

inklużi l-minoranzi, kif ukoll l-infrastrutturi taż-żejt f'al-Sidra u Ras Lanuf, u 

kwalunkwe tentattiv li jfixkel il-proċess ta' stabbilizzazzjoni fil-pajjiż;" 

it-tieni parti "jappella għal koalizzjoni internazzjonali biex tindirizza l-preżenza li qed tikber tad-

Daesh fil-Libja, li qed tiddestabilizza l-pajjiż u qed thedded mhux biss lill-pajjiżi tal-

viċinat tas-Saħel u s-Saħara, iżda anke lill-UE;" 

 
§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "in-NATO" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

Premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "għall-movimenti kollha tal-oppożizzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

Varji 

Marie-Christine Vergiat (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-

0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (Grupp S&D) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-

B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi rtirat il-firma tagħha mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0146/2016. 
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7. Kundizzjoni ta' insularità 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0165/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0165/2016  

(Kumitat REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

Wara l-§ 5 1 GUE/NGL VSI + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR VE + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6EmT ECR  -  

Premessa A 7 PPE  +  

Premessa E 8 PPE  +  

Premessa F 9 PPE  +  

Premessa H 2 ECR  +  

Premessa J 10 PPE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 1 
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8. Ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej (FSIE) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0171/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0171/2016  

(Kumitat REGI) 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li kwalunkwe programmar mill-ġdid tal-Fondi ESI 

għandu jsir bi qbil mar-regoli CPR u" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

9. Qtil tal-massa sistematiku ta' minoranzi reliġjużi mill-ISIS 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-
0161/2016, B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0149/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § test oriġinali VSI + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 10 
 

Varji 

Bas Belder (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0149/2016 u tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (Grupp S&D), Mara Bizzotto u Mario Borghezio huma wkoll firmatarji tal-

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (Grupp PPE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0161/2016. 

 


