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1.7.2013 B7-0318/2 

Grozījums Nr.  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 
CeĜu satiksmes drošība 2011.–2020. gadā — pirmie soĜi ceĜā uz traumu novēršanas stratēăiju 

Rezolūcijas priekšlikums 

15. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

15. aicina dalībvalstis pārdomāt efektīvas 

un inovatīvas metodes, kā gājējus un 

velosipēdistus, kas dažkārt neapdomīgi 

riskē ar dzīvību, piespiest ievērot 

satiksmes noteikumus; uzsver drošai 
uzvedībai un pašaizsardzībai veltīto 
informācijas kampaĦu un uz velosipēda 
lietošanas popularizāciju vērsto politiku 
svarīgumu, jo velosipēdistu drošība pilsētu 
teritorijās ir cieši saistīta ar velosipēdismu 
kā galveno transporta veidu; 

15. aicina dalībvalstis uzsvērt drošai 
uzvedībai un pašaizsardzībai veltīto 
informācijas un apmācību kampaĦu un uz 
drošākas velosipēda lietošanas un kājām 

iešanas popularizāciju vērsto politiku 
svarīgumu, jo velosipēdistu un gājēju 
drošība pilsētu teritorijās ir cieši saistīta ar 
velosipēdismu un kājām iešanu kā 
galvenajiem transporta veidiem, kad tos ir 

lietderīgi apvienot ar publisko un 

kolektīvo mobilitāti; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/3 

Grozījums Nr.  3 

Isabelle Durant 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 
CeĜu satiksmes drošība 2011.–2020. gadā — pirmie soĜi ceĜā uz traumu novēršanas stratēăiju 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ca apsvērums (jauns) 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 Ca. tā kā bažas par drošību, kas saistītas 

ar nepiemērotu ceĜa konstrukciju, 

vispārējo satiksmes ātrumu un 

autovadītāju bīstamu uzvedību ir galvenie 

iemesli, kāpēc iedzīvotāji izvairās braukt 

ar velosipēdu vai iet kājām; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/4 

Grozījums Nr.  4 

Isabelle Durant 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
Rezolūcijas priekšlikums B7-0318/2013 

Brian Simpson 

Transporta un tūrisma komitejas vārdā 
CeĜu satiksmes drošība 2011.–2020. gadā — pirmie soĜi ceĜā uz traumu novēršanas stratēăiju 

Rezolūcijas priekšlikums 

13. punkts 

 
Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

13. atbalsta uzraudzību un turpmāku 
tehnisko standartu un politiku izstrādi ceĜu 
neaizsargātāko lietotāju — gados vecu 
cilvēku, mazu bērnu, cilvēku ar invaliditāti 
un velosipēdistu aizsardzībai; 

13. atbalsta uzraudzību un turpmāku 
tehnisko standartu un politiku izstrādi ceĜu 
neaizsargātāko lietotāju — gados vecu 
cilvēku, mazu bērnu, cilvēku ar invaliditāti 
un velosipēdistu aizsardzībai kā 

saskaĦotas rīcības daĜu, nostiprinot "ceĜu 

neaizsargātāko lietotāju" tiesības ES 

tiesību aktos un transporta politikā; 

Or. en 

 
 


