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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 22

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

22. ag cáineadh an rása arm ar domhan 
atá ag dul i méid; á mheabhrú uaillmhian 
AE a bheith ina ghníomhaí domhanda don 
tsíocháin; dá bhrí sin, á iarraidh ar AE ról 
gníomhach a bheith aige i réimsí 
neamhleata arm agus dí-armála domhanda; 
á chur in iúl gur díol sásamh di go 
gcuireann nuashonrú an Chomhsheasaimh 
na forbairtí ábhartha ina leith sin san 
áireamh, amhail glacadh an Chonartha 
Trádála Arm (CTA), a bhfuil na Ballstáit 
uile ina bpáirtithe ann; á chur in iúl gur díol 
sásamh di gníomhaíochtaí AE ina bhfuil sé 
mar aidhm acu uiliú an Chonartha Trádála 
Arm a thacú, go háirithe an cúnamh do 
thríú tíortha córais éifeachtacha um rialú 
arm a fheabhsú agus a chur chun feidhme i 
gcomhréir leis an gComhsheasamh; á 
iarraidh ar na príomhthíortha a dhéanann 
airm a onnmhairiú, amhail na Stáit 
Aontaithe, an tSín agus an Rúis, an 
Chonradh Trádála Arm a shíniú agus a 
dhaingniú;

22. á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
é an rás arm ar domhan atá ag dul i méid; á 
mheabhrú uaillmhian AE a bheith ina 
ghníomhaí domhanda don tsíocháin; á 
iarraidh ar AE, dá bhrí sin, ról gníomhach a 
bheith aige i réimsí an neamhleata arm 
agus na dí-armála domhanda; á chur in iúl 
gur geal léi go gcuireann nuashonrú an 
Chomhsheasaimh na forbairtí ábhartha ina 
leith sin san áireamh, amhail glacadh an 
Chonartha Trádála Arm (CTA), a bhfuil na 
Ballstáit uile ina bpáirtithe ann; á chur in 
iúl gur geal léi gníomhaíochtaí AE a bhfuil 
sé mar aidhm acu tacú le huiliú CTA, go 
háirithe an cúnamh do thríú tíortha i ndáil 
le córais éifeachtacha um rialú arm a 
fheabhsú agus a chur chun feidhme i 
gcomhréir leis an gComhsheasamh; á 
iarraidh ar na príomhthíortha a dhéanann 
airm a onnmhairiú, amhail na Stáit 
Aontaithe, an tSín agus an Rúis, CTA a 
shíniú agus a dhaingniú;
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53. á iarraidh go ndéanfar bearta 
chun sásra smachtbhanna AE a chur ar 
bun do Bhallstáit a bhfuil an 
Comhsheasamh á shárú acu;

scriosta
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