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1.7.2013 B7-0318/2 

Pakeitimas  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių eismo sauga 2011–2020 m. Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

15 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

15. ragina valstybes nares apsvarstyti 

veiksmingus naujoviškus metodus, kuriais 

įgyvendinamos kelių eismo taisykl÷s, 

skirtos p÷stiesiems ir dviratininkams, 

kartais rizikuojantiems gyvybe to 

nesuvokiant; pabr÷žia informacinių 

kampanijų, susijusių su saugiu elgesiu ir 

savisauga, ir politikos, kuria siekiama 

skatinti važin÷jimą dviračiu, svarbą, 

kadangi dviratininkų sauga miestų 

teritorijose yra labai stipriai susijusi su 

dviračių, kaip transporto rūšies, 

populiarumu; 

15. ragina valstybes nares pabr÷žti 

informacinių ir mokymo kampanijų, 

susijusių su saugesniu važiavimu dviračiu 

ir vaikščiojimu p÷sčiomis, ir politikos, 

kuria siekiama skatinti važin÷jimą dviračiu 

ir vaikščiojimą p÷sčiomis, svarbą, kadangi 

dviratininkų ir p÷sčiųjų sauga miestų 

teritorijose yra labai stipriai susijusi su 

dviračių ir vaikščiojimo p÷sčiomis, kaip 

transporto rūšių, populiarumu, prireikus 

derinant su viešojo ir kolektyvinio judumo 

priemon÷mis; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

Isabelle Durant 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių eismo sauga 2011–2020 m. Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi nerimą keliantys klausimai 

d÷l saugos, susiję su netinkamu kelių 

projektavimu, bendru eismo greičiu ir 

pavojingu vairuotojų elgesiu, – 

pagrindin÷s priežastys, kod÷l piliečiai 

vengia vaikščioti p÷sčiomis ir važin÷ti 

dviračiu; 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

Isabelle Durant 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių eismo sauga 2011–2020 m. Pirmasis etapas rengiant sužalojimų mažinimo strategiją  

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

13. pritaria tam, kad būtų stebimi ir toliau 

gerinami techniniai standartais ir taisykl÷s 

pažeidžiamiausių kelių eismo dalyvių – 

vyresnio amžiaus asmenų, vaikų, 

neįgaliųjų ir dviratininkų – apsaugos 

srityje; 

13. pritaria tam, kad būtų stebimi ir toliau 

gerinami techniniai standartai ir taisykl÷s 

pažeidžiamiausių kelių eismo dalyvių – 

vyresnio amžiaus asmenų, vaikų, 

neįgaliųjų ir dviratininkų – apsaugos 

srityje, tai būtų bendrų pastangų siekiant 

propaguoti pažeidžiamų kelių eismo 

dalyvių teises rengiant ES teis÷s aktus ir 

transporto politiką dalis; 

Or. en 

 

 

 


