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Alteração  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0318/2013 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Segurança rodoviária 2011-2020 – Primeiros marcos para uma estratégia sobre feridos 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Exorta os Estados-Membros a 

refletirem sobre métodos eficazes e 

inovadores de fazer cumprir as regras de 

trânsito pelos peões e ciclistas, que muitas 

vezes colocam inadvertidamente as suas 

vidas em risco; salienta a importância das 

campanhas de informação relacionadas 

com o comportamento seguro e a 

autoproteção, bem como de políticas 

destinadas a promover o ciclismo, estando 

a segurança de ciclistas nas áreas urbanas 

fortemente ligada à preponderância da 

utilização da bicicleta como meio de 

transporte; 

15. Exorta os Estados-Membros a 

salientarem a importância das campanhas 

de informação e de formação destinadas a 

reforçar a segurança da circulação em 

bicicleta e a pé, bem como de políticas 

destinadas a promover a utilização da 

bicicleta e a circulação dos peões, estando 

a segurança de ciclistas e peões nas áreas 

urbanas fortemente ligada à 

preponderância da utilização da bicicleta e 

da circulação a pé como modos de 

deslocação, inclusive quando combinados 

com a mobilidade pública e coletiva; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/3 

Alteração  3 

Isabelle Durant 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0318/2013 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Segurança rodoviária 2011-2020 – Primeiros marcos para uma estratégia sobre feridos 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que os problemas de 

segurança decorrentes de uma conceção 

inadequada das estradas, dos limites de 

velocidade geralmente aplicados e do 

comportamento perigoso dos condutores 

são um dos principais motivos por que os 

cidadãos evitam deslocar-se a pé e de 

bicicleta;  

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/4 

Alteração  4 

Isabelle Durant 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B7-0318/2013 

Brian Simpson 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Segurança rodoviária 2011-2020 – Primeiros marcos para uma estratégia sobre feridos 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Apoia a supervisão e o 

desenvolvimento de normas técnicas e 

políticas para a proteção dos utilizadores 

mais vulneráveis da via pública, 

designadamente os idosos, as crianças, as 

pessoas com deficiência e os ciclistas; 

13. Apoia a supervisão e o 

desenvolvimento de normas técnicas e 

políticas para a proteção dos utilizadores 

mais vulneráveis da via pública, 

designadamente os idosos, as crianças, as 

pessoas com deficiência e os ciclistas, no 

quadro de uma ação concertada que vise 

promover os "direitos dos utilizadores 

vulneráveis da via pública" na legislação 

e na política de transportes da União 

Europeia; 

Or. en 

 

 


