
CM\855953MT.doc PE458.501v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

7.2.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI
(01/2011)

Mistoqsija għall-ħin tal-mistoqsijiet fil-Kumitat 0001/2011
skont l-Artikolu 197 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Alojz Peterle, Jo Leinen, Pavel Poc

Suġġett: Nuqqasijiet fil-politika attwali tal-UE għall-kanċer kolorettali
B’aktar minn 200,000 mewt fis-sena, il-kanċer kolorettali (CRC) hu t-tieni kanċer l-iktar 
qerriedi fl-Ewropa. Miżuri ta’ screening preventiv kif rakkomandat fl-2003 mill-Kunsill tal-
Ministri jista' jnaqqas din iċ-ċifra b'madwar 60.000 fis-sena. L-ewwel rapport ta’ 
implimentazzjoni dwar ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill fost l-Istati Membri mill-2008 
wera li l-iscreening għall-Kanċer Kolorettali kellu l-anqas rati ta’ implimentazzjoni tal-
attivitajiet kollha rakkomandati għall-iscreening madwar l-UE. Anqas min-nofs tan-numru 
minimu rakkomandat ta’ screenings annwali ġew imwettqa fl-UE u 12-il Stat Membru biss 
kienu qed japplikaw il-programmi ta’ detezzjoni bikrija bbażati fuq il-popolazzjoni. 

Il-Programm ta’ Ħidma tas-Saħħa tal-UE għall-2010 u l-2011 ma kien jinkludi l-ebda sejħa 
speċifika fil-qasam tas-CRC minkejja l-progress potenzjali li seta’ jintlaħaq. Ir-riċerka 
addizzjonali tista’ ttejjeb l-kost-effettività tal-miżuri ta’ prevenzjoni u tikkontribwixxi għal 
testijiet li jkunu aktar faċli biex jinftehmu mill-pazjent.

Il-Kummissjoni Ewropea ħolqot “Linjigwida Ewropej għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-
iscreening u l-iscreening tal-kanċer tas-sider” fl-2006 u l-“Linjigwida Ewropej għall-
assigurazzjoni tal-kwalità fl-iscreening tal-kanċer ċervikali” fl-2008. Madankollu naqset milli 
tagħti segwitu għall-impenn tagħha li tippubblika l-linjigwida Ewropej għall-assigurazzjoni 
tal-kwalità fl-iscreening tal-kanċer kolorettali fil-ħarifa tal-2010.  
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F’Novembru 2010, id-Dikjarazzjoni bil-Miktub Nru. 68/2010 dwar il-“Ġlieda kontra l-kanċer 
kolorettali fl-UE” kienet adottata mill-Parlament Ewropew. Id-Dikjarazzjoni bil-Miktub 
tappella lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri: 

- biex jappoġġjaw il-kampanji ta’ kuxjenza fl-UE dwar fatturi ta’ stil ta’ ħajja li 
jikkawżaw is-CRC, immirati l-aktar lejn l-adoloxxenti u l-adulti żgħażagħ, 

- biex jinkuraġġixxu l-implimentazzjoni tal-aħjar prattiki tal-iscreening tas-CRC fil-
pajjiżi kollha tal-UE u biex jippubblikaw rapporti ta’ progress kull sentejn,

- biex jagħmlu t-tixrid tar-riċerka u l-għarfien marbuta mal-iscreening tas-CRC prijorità 
fil-programmi ta’ ħidma futuri tal-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka 7 u tal-Programm 
ta’ Saħħa tal-UE,

- biex jintroduċu programmi nazzjonali ta’ screening tas-CRC, skont il-linjigwida tal-
UE;

F’dan il-kuntest nixtiequ nistaqsu l-Kummissjoni dawn il-mistoqsijiet li ġejjin: 

1. Il-Kummissjoni x’miżuri addizzjonali beħsiebha tieħu biex tħaffef l-implimentazzjoni tal-
programmi tal-iscreening nazzjonali bbażat fuq il-popolazzjoni fl-Istati Membri tal-UE? 

2. Il-Kummissjoni sejra tagħti aktar attenzjoni għall-qasam tal-Kanċer Kolorettali fil-
programmi ta' riċerka dwar is-saħħa tal-ġejjieni, u jekk iva, fuq xhiex sejra tiffoka u kif 
jistgħu l-parteċipanti interessati kollha jappoġġjaw il-proċess ta’ ippjanar u tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet? 

3. Il-Kummissjoni, meta beħsiebha tippubblika l-linjigwida għall-iscreening tal-kanċer 
kolorettali u x’inhuma r-raġunijiet ta’ dan id-dewmien?


