אויף תיכף ארויסצוגעבן10/28/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל שרייבט אונטער רייע געזעצן צו באקעמפן רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע
געזעץ  S.14A/A.613Aפירט דורך די האָ וזעי וועבסטער וואפן וואס מען קען נישט נאכפאלגן
געזעץ; מאכט קרימינאל דאס פארקויפן 'גייסט' רעוואלווערס און פארלאנגט פון רעוואלווער
פאבריצירער צו רעגיסטרירן וואפן און אומפארענדיגטע חלקים פון רעוואלווערס וואס זיי שטעלן
צוזאם
געזעץ  S.13A/A.2666Aפירט דורך די סקאַ ט דזש .בייגעל אומפארענדיגטע רעוואלווער חלקים
געזעץ; פארבאט צו באזיצן און פארקויפן אומפארענדיגטע חלקים פון רעוואלווערס
געזעץ  S.7152/A.6522טוישט די מיינונג פון 'פארשטעלטע רעוואלווער' צו אריינרעכענען וואפן
געבויט צו אויסקוקן ווי שפילצייג
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אונטערגעשריבן א רייע געזעצן צו באקעמפן די פארשפרייטע
רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע און צו אדרעסירן די אויפשטייג פון 'גייסט' רעוואלווערס אין ניו יארקע
קאמיוניטיס .געזעץ  S.13A/A.2666Aפארבאט דאס באזיץ פון אומפארענדיגטע חלקים פון רעוואלווערס
דורך סיי וועלכער מענטש וואס איז נישט א לייסענסירטער רעוואלווער פאבריצירער אדער וואפן
הענדלער .געזעץ  S.14A/A.613Aפארבאט דאס פארקויפן 'גייסט' רעוואלווערס און פארלאנגט פון
רעוואלווער פאבריצירער און וואפן הענדלער צו רעגיסטרירן די וואפן אין זייער באזיץ .געזעץ
 S.7152/A.6522לייגט צו וואפן אויסגעשטעלט צו אויסקוקן ווי שפילצייג צו אויך הייסן א 'פארשטעלטע
רעוואלווער'.
"רעוואלווער פארברעכן איז א פובליק געזונטהייט און פובליק זיכערהייט קריזיס וואס מוז באהאנדלט
ווערן אגרעסיווערהייט" ,האט גאווערנאר האוקאל געזאגט" .ארבעטנדיג מיט שותפים אין אלע רעגירונג
שטאפלען ,וועט מיין אדמיניסטראציע פארזעצן זיך צו באנעמען מיט דאס פארקויפן און באזיצן פון
געפארפולע וואפן און ברענגען אן ענדע צו די רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע".
געזעץ  S.13A/A.2666Aפארבאט דאס באזיץ און פארקויף פון אומפארענדיגטע חלקים פון
רעוואלווערס דורך סיי וועלכער מענטש וואס איז נישט א לייסענסירטער רעוואלווער פאבריצירער אדער
וואפן הענדלער .אומפארענדיגטע רעוואלווער חלקים וועלכע ווערן גענוצט צו בויען די אונטערשטע חלק
פון א וואפן קענען גרינגערהייט צוזאמענגעשטעלט ווערן מיט די איבעריגע חלקים ,אפילו דורך איינעם
מיט ווייניג ערפארונג ,און עס קען צוזאמענגעשטעלט ווערן צו זיין א פולשטענדיג ארבעטנדע סעמי-
אויטאמאטישע וואפן .עס פארבאט אויך דאס באזיץ און פארקויף פון חלקים פון רעוואלווערס וואס האבן
נישט קיין סעריעל נומער דורך סיי וועלכער מענטש וואס איז נישט א לייסענסירטער רעוואלווער
פאבריצירער אדער וואפן הענדלער.

"אויב איר קענט נישט אריבערגיין א הונטערגרונט אונטערזוכונג צו באקומען א רעוואלווער ,דאן זאלט
איר זיך נישט קענען פארשאפן א רעוואלווער — פינטל .פאר צו לאנג האט די לאך וואס האט ערלויבט
מענטשן צו לייגן א האנט אויף רעוואלווער חלקים און אזוי האבן אלע חלקים נויטיג צו צוזאמענשטעלן אן
אומרעגיסטרירטע  AR-15וואס קען נישט נאכגעפאלגט ווערן אן דורכגיין א הונטערגרונט אונטערזוכונג
אפילו איין מאל ,אבער היינט נעמען מיר היסטארישע שריט דא אין ניו יארק צו פארדעקן די לאך איינמאל
פאר אלעמאל" ,האט סענאטארשע ענע מ .קאפלאן געזאגט" .איך בין שטאלץ צו זיין די ווער עס האט
אריינגעגעבן די סקאַ ט דזש .בייגעל אומפארענדיגטע רעוואלווער חלקים געזעץ ( Scott J. Beigel
 )Unfinished Receiver Actווייל איך ווייס אז עס וועט ראטעווען לעבנס ,פונקט ווי סקאַ ט בייגעל האט
געטוהן ווען ער האט מקריב געווען זיין לעבן צו באשיצן זיינע סטודענטן פון ווערן דערשאסן דורכאויס די
אטאקע אויף מאַ רדזשאָ רי סטאָ ונמען דאָ גלעס הויך שולע .איך בין דאנקבאר פאר מיינע שותפים אין די
באמיאונגען ,גאווערנער קעטי האוקאל ,סענאט מאיאריטעט פירערין ענדריע סטּוערט-קאָ זינס ,סענאטאר
ברעד האָ ילמען ,אסעמבלי מיטגליד טשאָ ק לאווין און אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ראָ זענטאל ,אלע
וועלכע האבן ארויסגעוויזן אויסערגעווענטליכע פירערשאפט צו זיכער מאכן אז אונזער סטעיט באקעמפט
די אויפשטייג פון רעוואלווער פארברעכן .און מערסטנס וויכטיג ,וויל איך באדאנקען סקאַ ט בייגעל'ס
עלטערן ,לינדע און מייקעל ,פארן קיינמאל נישט אויפגעבן זייער קאמף צו זיכער מאכן אז אונזערע
קאמיוניטיס זענען זיכער פון רעוואלווער פארברעכן".
"שטייענדיג אינמיטן פון אן עפידעמיע פון רעוואלווער פארברעכן וואס פלאגט די פאראייניגטע שטאטן ,טוה
איך אפלאדירן מיין גוטע פריינדינע ,גאווערנאר קעטי האוקאל ,פארן שטיצן און אונטערשרייבן די געזעץ
וואס איך האב אריינגעגעבן צו די אסעמבלי" ,האט אסעמבלי מיטגליד טשאַ רלס לאווין געזאגט" .עס איז
די פליכט פון די סטעיט צו דורכפירן לאגישע רעפארמען צו די געזעץ וועלכע דעקן געפארפולע לעכער
וועלכע ערלויבן וואפן וואס מען קען נישט נאכפאלגן צו פארפלייצן אונזערע קאמיוניטיס .די נייע געזעץ
פארשטערקערט נאך מער ניו יארק'ס עקזיסטירנדע רעוואלווער זיכערהייט געזעצן וועלכע זענען שוין יעצט
פון די שטרענגסטע אינעם לאנד .עס פארמערט אויך באדייטנד די שוץ צו אונזער קאמיוניטי און צו אונזערע
קינדער דורכן ברענגען מער פאראנטווארטליכקייט .די כוונה דערפון ,פונקט ווי די כוונה פון סקאַ ט איז
געווען — צו ראטעווען לעבנס".
געזעץ  S.14A/A.613Aפארבאט דאס פארקויפן 'גייסט' רעוואלווערס און פארלאנגט פון רעוואלווער
פאבריצירער און וואפן הענדלער צו רעגיסטרירן און איינקריצן א סעריעל נומער אויף אומפארענדיגטע
וואפן חלקים אין זייער באזיץ' .גייסט' רעוואלווערס וועלכע זענען נישט רעגיסטרירט און האבן נישט קיין
סעריעל נומער מאכט דאס גאר שווער פאר געזעץ אינפארסירונג צו נאכפאלגן .די וואפן ענדיגן אפט אפ
אין די הענט פון קונדן מיט א קרימינאלן רעקארד אדער אנדערע וועלכע גייען נישט אריבער א
פארלאנגטע פעדעראלע הונטערגרונט אונטערזוכונג.
"אין די פארגאנגענע דריי יאר האבן מיר געזעהן א  479%פארמערונג אין 'גייסט' רעוואלווער
קאנפיסקירונגען איבער די סטעיט ,האט סענאטאר ברעד האָ ילמען געזאגט" .א דאנק די האָ וזעי
וועבסטער וואפן וואס מען קען נישט נאכפאלגן געזעץ ()Jose Webster Untraceable Firearms Act
וואס ווערט היינט אונטערגעשריבן ,טוהען מיר אדרעסירן די וואקסנדע פראבלעם דורכן פארבאטן די
פארקויף און באזיץ פון 'גייסט' רעוואלווער ,כדי קיינעער זאל נישט קענען איינקויפן די וואפנס אן
אריבערגיין א הונטערגרונט אונטערזוכונג בעפאר .איך בין דאנקבאר פון טיפן הארצן פאר די שתלנות און
שטיצע פון האָ וזעי וועבסטער'ס שוועסטער ,נעטעלי אַ רזּו ,צוזאמען מיט אסעמבלי מיטגלידערין
ראזענטאל ,סענאטאר קאפלאן ,אסעמבלי מיטגליד לאווין ,סענאט מאיאריטעט פירערין סטּוערט קאָ זינס
און גאווערנאר האוקאל פאר זייער פירערשאפט אויף די וויכטיגע אנגעלעגנהייט".
"'גייסט' רעוואלווערס זענען געווארן גאר פאפולער אזוי ווי מענטשן האבן זיך גענומען צו די אינטערנעט –
צו אויסמיידן ניו יארק'ס שטרענגע געזעצן וועלכע פאדערן א הונטערגרונט אונטערזוכונג און לייסענסירונג

– צו לייגן זייערע הענט אויף טויטליכע וואפן וואס זיי קענען צוזאמשטעלן אין די באקוועמליכקייט און
פריוואטקייט פון זייערע אייגענע היימער ,האט אסעמבלי מיטגלידערין לינדע ב .ראזענטאל.
"צודעקנדיג די 'גייסט' רעוואלווער לאך דורכן אונטערשרייבן די האָ וזעי וועבסטער וואפן וואס מען קען
נישט נאכגיין געזעץ – צוזאמען מיט די סקאַ ט דזש .בייגעל אומפארענדיגטע רעוואלווער חלקים געזעץ –
וועט העלפן האלטן אונזערע קאמיוניטיס זיכער .א דאנק אייך ,גאווערנאר האוקאל ,פארן אונטערשרייבן
די געזעצן .איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט די עקזעקיוטיוו טשעימבער פון די רעגירונג צו אדורכפירן נאך
געזעצן צו האלטן ניו יארקער זיכער פון רעוואלווער פארברעכן אין די צוקונפט".
געזעץ  S.7152/A.6522לייגט צו וואפן וועלכע קענען באהאלטן ווערן און אויסגעשטעלט צו אויסקוקן ווי
שפילצייג צו אויך הייסן א 'פארשטעלטע רעוואלווער' ,און עס פארבאט זיי צו פאבריצירן ,אויסשטעלן
אדער פארקויפן .וואפן וועלכע קענען פאראורזאכן שווערע וואונדן און טויט אבער קוקן אויס ווי שפילצייג
זענען אומבארעכטיגט פארפירנד ,און זיי שטעלן א קלארע סכנה צו די זיכערהייט סיי פון קינדער –
וועלכע קענען מיינען אז זיי זענען שפילצייג – און פאר די ברייטע פובליק.
"די רעוואלווער פארברעכן עפידעמיע האט צוגענומען די לעבנס פון אזוי פיל אין אונזער סטעיט און לאנד,
און מיר האבן נאר געזעהן ווי די פראבלעם ווערט ערגער אין לעצטיגע יארן" ,האט סענאטאר דזשאַ ן
ברּוקס געזאגט" .שכל'דיגע מאסאנמען ווי די געזעצן צו באקעמפן פארשטעלטע רעוואלווערס זענען
קריטיש צו באשיצן ניו יארקער .קיינער דארף נישט וואוינען אין מורא פון רעוואלווער פארברעכן ,נישט
ביים גיין אויף די גאס ,דינען אונזערע קאמיוניטיס אין געזעץ אינפארסירונג ,בשעת'ן לערנען אין שולע,
פארברענגען אינדערהיים אדער סיי וואו .איך בין דאנקבאר פאר לאקאלע געזעץ אינפארסירונג פאר די
שטיצע וואס זיי האבן געגעבן ביים אריבערפירן די אומפארטייאישע געזעץ ,און איך טוה אפלאדירן
גאווערנאר האוקאל פאר איר אנגייענדע באמיאונג צו האלטן ניו יארקער זיכער".
"איך בין שטאלץ צו זיין דער וואס האט אריינגעגעבן די קריטיש וויכטיגע געזעץ וואס וועט פארבאטן צו
אויסשטעלן ,פאבריצירן און באזיצן פארשטעלטע רעוואלווערס אין ניו יארק סטעיט" ,האט אסעמבלי
מיטגליד סטיוו סטערן געזאגט" .די וואפן לייגט אריין אונזער געזעץ אינפארסירונג אין געפארפולע
אומשטענדן ווען זיי שטייען אין פארנט פון א רעוואלווער און האבן א רגע צו באשליסן אויב עס איז א
שפילצייג אדער אן עכטע וואפן ,א רגע וואס קען מאכן די חילוק צווישן לעבן און טויט .די געזעץ וועט
באשיצן אונזער גאנצע קאמיוניטי און ראטעווען לעבנס .איך באדאנק מיינע קאלעגן אין די לעגיסלאטור
פאר זייער אומפארטייאישע שטיצע פאר די געזעץ ,און איך טוה אפלאדירן גאווערנאר האוקאל'ס
שטארקע פירערשאפט אויף די וויכטיגע אנגעלעגנהייט".
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