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Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, στις 13.47, υπό την προεδρία του 
Bartosz Arłukowicz (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης BECA_OJ(2020)1027_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Το σημείο αυτό εξετάζεται στο τέλος της συνεδρίασης. Ο πρόεδρος ενημερώνει τα 
μέλη σχετικά με τη δημιουργία ενός λογαριασμού της επιτροπής BECA στο Twitter 
(@EP_BeatCancer).

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της

12ης Οκτωβρίου 2020 PE 659.035v01-00

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Δημόσια ακρόαση «Καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού:  προκλήσεις και 
ευκαιρίες»

Η ακρόαση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM).

Ο πρόεδρος της επιτροπής BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) υπενθυμίζει ότι η 
ακρόαση σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού διοργανώθηκε σε 
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συνεργασία με την επιτροπή FEMM στο πλαίσιο του μηνός Οκτωβρίου για την 
ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού και της ευρωπαϊκής εβδομάδας για την 
ισότητα των φύλων.

Η πρόεδρος της επιτροπής FEMM Evelyn Regner (S&D, Αυστρία), η οποία λαμβάνει 
το λόγο στη συνέχεια, αναφέρεται πρώτα στην κατάσταση στην Πολωνία, όπου η 
πρόσφατη απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου εντείνει τους περιορισμούς στην 
άμβλωση. Τονίζει στη συνέχεια την καίρια σημασία του προληπτικού ελέγχου στη 
μάχη κατά του καρκίνου του μαστού.

Η προσκεκλημένη ειδικός Δρ Isabel Rubio, χειρούργος σε περιστατικά καρκίνου του 
μαστού και πρόεδρος της EUSOMA, εντοπίζει τις κύριες προκλήσεις και συστάσεις για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Ο δεύτερος προσκεκλημένος ειδικός 
Jürgen Vanpraet, διευθύνων σύμβουλος του «Think Pink Europe», τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να δίνεται ο λόγος σε γυναίκες και άντρες που ζουν με τον καρκίνο του 
μαστού καθημερινά, ενώ εστιάζει επίσης στις συνεχιζόμενες ανισότητες εντός και 
μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τα ποσοστά επιβίωσης. 

Στην επακόλουθη διαδικασία ερωτοαπαντήσεων, οι συντονιστές της επιτροπής BECA 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας, της 
έγκαιρης διάγνωσης, του προληπτικού ελέγχου, της ίσης πρόσβασης σε θεραπεία και 
περίθαλψη, καθώς και της κατάλληλης εκπαίδευσης.  Η εισηγήτρια Veronique Trillet-
Lenoir (Renew, FR) παρουσιάζει τις συστάσεις της που περιλαμβάνουν αναθεώρηση 
της πρότασης του Συμβουλίου σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο και 
την εφαρμογή δωρεάν προγραμμάτων μαστογραφίας. 

Ο πρόεδρος αναφέρεται, στις καταληκτικές του παρατηρήσεις, στις τεράστιες διαφορές 
ως προς την πρόσβαση στην πρόληψη και τους προσυμπτωματικούς ελέγχους σε 
ολόκληρη την Ευρώπη.

5. Ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδου

Ο πρόεδρος της επιτροπής BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL), καλωσορίζει την 
Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, η οποία 
λαμβάνει το λόγο για τις εισαγωγικές της παρατηρήσεις.  Η Επίτροπος αναφέρει ότι 
είναι ενθουσιασμένη με τη σύσταση της Επιτροπής BECA, θεωρώντας την ξεκάθαρη 
ένδειξη ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να 
βελτιωθεί η πρόληψη του καρκίνου και η περίθαλψη.  Αναμένει να συνεργαστεί στενά 
με τους βουλευτές της επιτροπής BECA για την εφαρμογή του επικείμενου Europe’s 
Cancer Plan (Σχέδιο της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου), το οποίο θα 
παρουσιαστεί στο τέλος αυτού του έτους. 

Η εισηγήτρια Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) λαμβάνει το λόγο για να 
παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασίας, ως συμβολή στο επικείμενο σχέδιο της Επιτροπής.  
Η εισηγήτρια προτείνει τομείς δράσεις όσον αφορά την παγκόσμια πρόληψη, τον 
προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη διάγνωση, την ίση πρόσβαση σε θεραπείες με βάση 
τον ασθενή και την ισχυρή στήριξη σε ασθενείς και φροντιστές.

Οι συντονιστές λαμβάνουν το λόγο για να θέσουν ερωτήσεις. Μετά τις απαντήσεις της 
Επιτρόπου, ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος με δεκαέξι άλλα μέλη, τα οποία 
υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να συντονίσει τις 



PV\1219005EL.docx 3/7 PE660.175v02-00

EL

προσπάθειες καταπολέμησης του καρκίνου σε διαφορετικά στάδια.  Ανησυχούν, 
επίσης, για τον αντίκτυπο της κρίσης της COVID-19 ως προς τη θεραπεία 
καρκινοπαθών, ενώ εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις πληροφορίες για την πρόθεση 
του Συμβουλίου να μειώσει τον προϋπολογισμό για την υγεία. 

Ενώ αποκρίνεται για δεύτερη φορά στα μέλη, η Επίτροπος ευχαριστεί την επιτροπή και 
την εισηγήτρια για το έγγραφο εργασίας. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις του, ο 
πρόεδρος τονίζει την ανάγκη για μία πολύ γρήγορη πρόσβαση στην ανίχνευση και τη 
διάγνωση, καθώς και για την εύρεση τρόπων να προωθηθεί η ίση πρόσβαση στη 
θεραπεία σε ολόκληρη την ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια τόσο της ακρόασης για τον καρκίνο του μαστού, όσο και της 
ανταλλαγής απόψεων με την Επίτροπο, λαμβάνουν το λόγο οι εξής συντονιστές: Cindy 
Franssen (PPE, BE), Nicolae Stefanuta (Renew, RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle 
Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Katerina Konečna (GUE, CS). 
Καθώς η Alessandra Moretti (S&D, IT) δεν δύναται να συνδεθεί λόγω τεχνικών 
προβλημάτων, το λόγο λαμβάνει εκ μέρους της Ομάδας S&D ο Nicolas Gonzalez 
Casares.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο, λαμβάνουν επίσης το λόγο τα εξής 
μέλη: Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Nathalie Colin-Oesterle (PPE, 
FR), Sara Cerdas (S&D, FR), Λουκάς Φουρλάς (PPE, Κύπρος), Pietro Fiocchi (ECR, 
IT), Stefania Zambelli (ID, IT), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Hilde Vautmans 
(Renew, BE), Maria Arena (S&D, FR), Ewa Kopacz (PPE, PL), Αλέξης Γεωργούλης 
(GUE, EL), Johan Danielson (S&D, SV), Tomislav Sokol (PPE, HR), Antoni Comin i 
Oliveres (NI, ES), Margarita De La Pisa Carrion (ECR, ES).

6. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

12 Νοεμβρίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45,
Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.45.
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