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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0975/2008, ippreżentata mis-Sur Killian McLoughlin, ta’ nazzjonalità 
Irlandiża, f’isem il-‘Kampanja għas-Servizzi tal-Kanċer fi Sligo', dwar iż-żamma 
ta’ servizzi eżistenti għall-kura tal-kanċer fi Sligo

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika strateġija riċenti li kienet introdotta mill-gvern Irlandiż li timplika t-
tneħħija tat-testijiet, tad-dijanjostika u tal-kirurġija eżistenti tal-kanċer mir-reġjun tal-
Majjistral tal-Irlanda sa tmiem l-2008. Skont il-petizzjonant, tali servizzi, li s’issa huma 
disponibbli fl-Isptar Ġenerali ta’ Sligo, se jkunu aċċessibbli f’Galway, fl-Isptar tal-Kulleġġ 
Universitarju f’Galway.  Il-petizzjonant jikkunsidra li tali miżura mhijiex ġustifikata 
minħabba li l-Isptar Ġenerali fi Sligo huwa rikonoxxut b’mod internazzjonali għall-ħidma 
tiegħu b’rabta mal-kanċer. Barra minn hekk, huwa jara bħala mhux aċċettabbli l-fatt li ċ-
ċittadini li joqogħdu fil-Majjistral tal-Irlanda għandhom imorru f’Galway sabiex jibbenefikaw 
minn testijiet relatati mal-kanċer. Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex 
iġiegħel lill-gvern Irlandiż mhux biss jirrivedi l-pjanijiet tiegħu, iżda wkoll li jintroduċi 
servizzi ta’ radjuterapija u ta’ eżami fi Sligo, kif wiegħed qabel u kif rakkomandat skont linji 
gwida tal-UE. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

It-talba tal-petizzjonant tikkonċerna ż-żamma tas-servizzi eżistenti u l-proviżjoni għall-kura 
tal-kanċer fi Sligo fil-Majjistral tal-Irlanda.

F’Ottubru 2008 il-petizzjonanti ltaqgħu mad-Direttur Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi 
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biex jiddiskutu dan is-suġġett. Bħala segwitu, kien issuġġerit li l-petizzjonanti jagħmlu kuntatt 
mad-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-użu 
possibbli ta’ fondi strutturali tal-UE għall-infrastruttura tas-saħħa.

Il-Kummissjoni tixtieq ittenn li l-kwistjoni tal-prevenzjoni tal-kanċer u s-servizzi għall-kura 
jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Istati Membri (Artikolu 152 tat-Trattat), u għalhekk il-
Kumissjoni Ewropea mhijiex f’pożizzjoni li tikkummenta fuq l-organizazzjoni u l-wasla ta’ 
kura tas-saħħa u trattament medikali fi Stat Membru speċifiku. L-irwol tal-Kummissjoni huwa 
li jappoġġja l-Istati Membri billi jipprovdu dejta u informazzjoni komparabbli u billi 
jappoġġja azzjonijiet biex jipprevienu saħħa ħażina fuq il-bażi ta’ determinanti tas-saħħa 
ewlenin (bħall-obeżità, l-attività fiżika u t-tipjip) kif ukoll prevenzjonijiet sekondarji, li 
jinkludu l-iskrining tal-kanċer tas-sider. 

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-Iskrining tal-Kanċer, adottata unanimament mill-
Ministri tas-Saħħa kollha fl-20031, tippreżenta prinċipji fundamentali tal-aqwa prattika fis-
sejbien bikri tal-kanċer, u tistieden lill-Istati Membri kollha biex jieħdu azzjoni komuni biex 
jimplimentaw programmi nazzjonali tal-iskrining għall-kanċer tas-sider, ċervikali u kolorettali 
lill-popolazzjoni inġenerali. L-importanza tal-iskrining tal-kanċer bħala mezz biex titrawwem 
saħħa tajba f'Ewropa b'popolazzjoni dejjem tixjieħ, kienet ukoll enfasizzata fl-Istrateġija tas-
Saħħa tal-UE2.

F’Diċembru 2008, il-Kummissjoni Ewropea adottat l-ewwel Rapport tagħha dwar l-
Implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskrining tal-kanċer3. Ir-Rapport 
jinkoraġġixxi l-Istati Membri biex isaħħu l-isforzi tagħhom biex jilħqu l-miri stipulati fir-
Rakkomandazzjoni. Huwa jistipula li sforzi addizzjonali għandhom isiru biex jimplimentaw, 
itejbu u jżommu kwalità għolja, miżuri ta’ skrining lill-popolazzjoni inġenerali u jappoġġjaw 
kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri u partijiet interessati oħra, li jinkludu xjentisti u esperti. 

                                               
1 Jekk jogħġbok ara: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:EN:PDF. 
2 Jekk jogħġbok ara: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm. 
3Jekk jogħġbok ara: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:EN:PDF


