
AM\1227119GA.docx PE690.733v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

17.3.2021A9-0041/2

Leasú 2
Harald Vilimsky, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Bernhard 
Zimniok, Marco Zanni
thar ceann Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0041/2021
Isabel Santos
Tuarascálacha 2019-2020 maidir leis an Albáin
(2019/2170(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 26 a (nua)

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

 26a. á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
sé deimhnithe i roinnt staidéar agus 
tuarascálacha, agus deimhnithe ag 
Europol freisin, go bhfuil bagairt 
leanúnach ann maidir le gáinneáil ar 
airm thine i réigiún na mBalcán Thiar; á 
chur i bhfáth gur trí mhargaí áitiúla arm 
tine aindleathach a fuarthas airm thine a 
úsáideadh sna hionsaithe 
sceimhlitheoireachta is déanaí san Aontas 
Eorpach agus gur ó na Balcáin Thiar a 
tháinig siad den chuid is mó, arb iad na 
Balcáin Thiar fós is príomhsholáthróir 
d’airm thine aindleathacha san Eoraip; á 
mheabhrú go ndearbhaítear sa tuarascáil 
is déanaí ó na Náisiúin Aontaithe ar an 
ábhar sin, Staidéar Domhanda 2020 
maidir le Gáinneáil Arm Tine ó Oifig na 
Náisiún Aontaithe i leith Drugaí agus 
Coireachta, go bhfuil na Balcáin Thiar 
fós ina bhfoinse arm tine aindleathach 
d’Iarthar na hEorpa;
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 51a. á mheabhrú go bhfuil an Tuirc, 
agus meascán de ‘nua-Otamánachas’ idé-
eolaíoch, d’Ioslamachas agus de 
phragmatachas á thabhairt le chéile aici 
ina beartas eachtrach, ag baint úsáid as a 
cumhacht bhog eacnamaíoch, chultúrtha 
agus reiligiúnach chun tionchar a imirt 
ar na meáin, ar an réimse poiblí agus ar 
an staid pholaitiúil sna Balcáin Thiar; á 
chur i bhfios go láidir go mbaineann 
rioscaí le leathnaitheacht mhéadaitheach 
na Tuirce sna Balcáin Thiar, atá ag 
déanamh an réigiún a dhíchobhsú 
tuilleadh;
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