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Az ülést 2020. október 27-én, kedden 13.47-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2020)1027_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Ezt a napirendi pontot az ülés végére halasztják. Az elnök tájékoztatja a képviselőket 
egy BECA-fiók elindításáról a Twitteren (@EP_BeatCancer).

3. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

2020. október 12. PE 659.035v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Nyilvános meghallgatás „A mellrák elleni küzdelem: kihívások és lehetőségek” 
címmel

A meghallgatásra a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal (FEMM) közösen kerül 
sor.

A BECA elnöke, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) emlékeztet arra, hogy a mellrák elleni 
küzdelemről szóló meghallgatásra a FEMM bizottsággal közösen kerül sor a mellrák 
elleni küzdelem hónapja (október) és a nemek közötti egyenlőség európai hete 
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keretében.

A FEMM bizottság elnöke, Evelyn Regner (S&D, Ausztria), a következő felszólaló, 
először a lengyelországi helyzettel foglalkozik, ahol az alkotmánybíróság közelmúltbeli 
ítélete megszigorította a terhességmegszakításra vonatkozó korlátozásokat. Majd 
hangsúlyozza, hogy a szűrés döntő fontosságú az emlőrák elleni küzdelemben.

A meghívott szakértő, Dr. Isabel Rubio, mellráksebész és az EUSOMA elnöke 
azonosítja a fő kihívásokat és ajánlásokat fogalmaz meg a mellrák elleni küzdelem 
terén. A második meghívott szakértő, Jürgen Vanpraet, a „Think Pink Europe” 
ügyvezető igazgatója hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az emlőrákkal élő nők és 
férfiak hallathassák hangjukat, ugyanakkor a túlélési arányok tekintetében a 
tagállamokban és a tagállamok között továbbra is fennálló egyenlőtlenségekkel is 
foglalkozik.

A következő „Kérdések és válaszok” rész során a BECA-koordinátorok többek között a 
kutatás és az innováció, a korai felismerés, a szűrés, a kezeléshez és az ellátáshoz való 
egyenlő hozzáférés, valamint a megfelelő oktatás fontosságával foglalkoznak. 
Veronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó ismerteti ajánlásait, amelyek magukban 
foglalják a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás felülvizsgálatát és az ingyenes 
mammográfiás programok végrehajtását.

Az elnök záró megjegyzéseiben utal arra, hogy Európa-szerte óriási különbségek 
vannak a megelőzéshez és az ellenőrzésekhez való hozzáférés terén.

5. Eszmecsere Stella Kyriakides biztossal

Bartosz Arłukowicz, a BECA elnöke (PPE, PL) üdvözli Stella Kyriakides 
egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztost, aki nyitóbeszédet tart. A 
biztos elmondja, hogy nagyon örül a BECA-bizottság létrehozásának, és úgy véli, hogy 
ez egyértelmű jele annak, hogy a Parlament egyetért a Bizottság azon szándékával, hogy 
javítsa a rákmegelőzést és a rákos betegek ellátását. Várakozással tekint az elé, hogy 
szorosan együttműködjön a BECA európai parlamenti képviselőivel a közelgő európai 
rákellenes terv végrehajtása érdekében, amelyet ez év végéig terjesztenek elő.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, hogy ismertessen egy 
munkadokumentumot, amely hozzájárulás a Bizottság közelgő tervéhez. Az előadó 
cselekvési területeket javasol a globális megelőzés, szűrés és korai felismerés, a 
betegközpontú kezelésekhez való egyenlő hozzáférés, valamint a betegek és gondozók 
erőteljes támogatása tekintetében.

A koordinátorok átveszik a szót, hogy kérdéseket tegyenek fel. A biztos válaszait 
követő második részben tizenhat képviselő szólal fel, akik többek között 
hangsúlyozzák, hogy az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy a különböző 
szakaszokban összehangolja a rák elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseket. 
Aggodalmuknak adnak hangot a Covid19-válságnak a rákos betegek kezelésére 
gyakorolt hatása miatt is, kifejezve aggályaikat a Tanács által bejelentett, az 
egészségügyre szánt költségvetés csökkentésére irányuló szándékot illetően.

A biztos, miután a második körben is válaszol a képviselőknek, köszönetet mond a 
bizottságnak és az előadónak a munkadokumentumért. Záró megjegyzéseiben az elnök 
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hangsúlyozza, hogy nagyon gyors hozzáférésre van szükség a felismerés és a diagnózis 
terén, valamint meg kell találni a módját annak, hogy Unió-szerte elő lehessen 
mozdítani a kezeléshez való egyenlő hozzáférést.

A mellrákról szóló meghallgatás és a biztossal folytatott eszmecsere során a következő 
koordinátorok szólaltak fel: Cindy Franssen (PPE, BE), Nicolae Stefanuta (Renew, 
RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Greens, FR), Joanna Kopcińska (ECR, 
PL), Katerina Konečna (GUE, CS). Mivel Alessandra Moretti (S&D, IT) technikai 
problémák miatt nem tudott csatlakozni, Nicolas Gonzalez Casares vette át a szót az 
S&D részéről.

A biztossal folytatott eszmecsere során a következők képviselők szólaltak fel: Peter 
Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Nathalie Colin-Oesterle PPE, FR), Sara 
Cerdas (S&D, FR), Loucas Fourlas (PPE, Ciprus), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Stefania 
Zambelli (ID, IT), Manuela Ripa (Greens, DE), Hilde Vautmans (Renew, BE), Maria 
Arena (S&D, FR), Ewa Kopacz (PPE, PL), Alexis Georgoulis (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. A következő ülés időpontja és helye

2020. november 12., 16.45–18.45
Brüsszel

Az ülést 15.45-kor berekesztik.
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