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1.7.2013 B7-0318/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0318/2013 

Brian Simpson 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti 

zraneniam 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. vyzýva členské štáty, aby uvažovali o 
účinných a inovatívnych metódach, ako 
prinútiť k dodržiavaniu dopravných 
predpisov chodcov a cyklistov, lebo tí 
často riskujú život bez toho, aby si to 
uvedomili; zdôrazňuje význam 

informačných kampaní venovaných 

bezpečnému správaniu a ochrane seba 
samého, ako aj význam politík zameraných 

na propagáciu cyklistiky, pretože 

bezpečnosť cyklistov v mestských 

oblastiach má úzky vzťah k rozšírenosti 

cyklistiky ako formy dopravy; 

15. vyzýva členské štáty, aby zdôrazňovali 

význam informačných a vzdelávacích 

kampaní venovaných bezpečnej cyklistike 
a chôdzi, ako aj význam politík 

zameraných na propagáciu cyklistiky a 
chôdze, pretože bezpečnosť cyklistov a 
chodcov v mestských oblastiach má úzky 

vzťah k rozšírenosti cyklistiky a chôdze 
ako foriem dopravy v kombinácii s 
prípadnými prostriedkami verejnej a 
kolektívnej dopravy; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Isabelle Durant 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0318/2013 

Brian Simpson 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti 

zraneniam 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ca (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže bezpečnostné problémy, ktoré 
vyplývajú z nevhodnej konštrukcie ciest, 
všeobecná rýchlosť v doprave a 
nebezpečná jazda sú hlavnými príčinami, 
prečo sa občania vyhýbajú chôdzi a 
cyklistike; 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Isabelle Durant 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B7-0318/2013 

Brian Simpson 

v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch 

Bezpečnosť cestnej premávky na roky 2011 – 2020 – prvé medzníky na ceste k stratégii proti 

zraneniam 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. podporuje monitorovanie a ďalší rozvoj 

technických noriem a politík v oblasti 

ochrany najzraniteľnejších účastníkov 

cestnej premávky - seniorov, malých detí, 

zdravotne postihnutých a cyklistov; 

13. podporuje monitorovanie a ďalší rozvoj 

technických noriem a politík v oblasti 

ochrany najzraniteľnejších účastníkov 

cestnej premávky - seniorov, malých detí, 

zdravotne postihnutých a cyklistov ako 
súčasti koordinovaného úsilia na podporu 
práv zraniteľných užívateľov ciest v 
právnych predpisoch EÚ a dopravnej 
politike; 

Or. en 

 

 


