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Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem
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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 27 października 2020 r., w godz. 13.45–15.45

BRUKSELA

Bartosz Arłukowicz (przewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 27 października 
2020 r. o godz. 13.47.

1. Przyjęcie porządku dziennego BECA_OJ(2020)1027_1

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącego

Punkt ten został rozpatrzony na zakończenie posiedzenia. Przewodniczący 
poinformował posłów o uruchomieniu konta komisji BECA na Twitterze 
(@EP_BeatCancer).

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzeń z dnia

12 października 2020 r. PE 659.035v01-00

Protokół został zatwierdzony.

4. Wysłuchanie publiczne – „Pokonać raka piersi: wyzwania i szanse”

Wysłuchanie zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia (FEMM).

Przewodniczący BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) przypomniał, że wysłuchanie w 
sprawie walki z rakiem piersi zostało zorganizowane we współpracy z komisją FEMM 
w kontekście Października Miesiąca Świadomości Raka Piersi oraz Europejskiego 
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Tygodnia Równouprawnienia Płci.

Przewodnicząca komisji FEMM Evelyn Regner (S&D, Austria), która zabrała głos w 
następnej kolejności, odniosła się najpierw do sytuacji w Polsce, gdzie w niedawnym 
orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego zaostrza się ograniczenia aborcyjne. Podkreśliła 
również kluczowe znaczenie badań przesiewowych w walce z rakiem piersi.

Zaproszona ekspert dr Isabel Rubio, chirurg onkolog lecząca raka piersi i 
przewodnicząca EUSOMA, określiła główne wyzwania i zalecenia dotyczące walki z 
rakiem piersi. Drugi zaproszony ekspert Jürgen Vanpraet, dyrektor zarządzający „Think 
Pink Europe”, podkreślił znaczenie udzielenia głosu kobietom i mężczyznom żyjącym z 
rakiem piersi na co dzień i skoncentrował się na utrzymujących się nierównościach, 
zarówno wewnątrz państw członkowskich, jak i między nimi, jeśli chodzi o wskaźniki 
przeżywalności.

Podczas przeprowadzonej następnie sesji pytań i odpowiedzi koordynatorzy komisji 
BECA podjęli, między innymi, kwestię znaczenia badań naukowych i innowacji, 
wczesnego wykrywania, badań przesiewowych, równego dostępu do leczenia i opieki, a 
także odpowiedniej edukacji. Sprawozdawczyni Veronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) 
przedstawiła swoje zalecenia, które obejmują przegląd zalecenia Rady w sprawie badań 
przesiewowych w kierunku raka oraz wdrożenie programów bezpłatnej mammografii.

W uwagach końcowych przewodniczący wskazał na ogromne dysproporcje w dostępie 
do profilaktyki i badań kontrolnych w całej Europie.

5. Wymiana poglądów z komisarz Stellą Kyriakides

Przewodniczący BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) powitał komisarz ds. zdrowia i 
bezpieczeństwa żywności Stellę Kyriakides, która zabrała głos i wygłosiła uwagi 
wstępne. Komisarz stwierdziła, że jest zadowolona z powołania komisji BECA i uznała 
to za wyraźny sygnał, że Parlament podziela determinację Komisji na rzecz poprawy 
profilaktyki raka i opieki nad pacjentami chorymi na raka. Cieszy ją perspektywa 
współpracy z członkami komisji BECA w celu wdrożenia przyszłego europejskiego 
planu walki z rakiem, który zostanie przedstawiony do końca bieżącego roku.

Sprawozdawczyni Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) zabrała głos, aby przedstawić 
dokument roboczy jako wkład w przyszły plan Komisji. Sprawozdawczyni proponuje 
obszary działania dotyczące ogólnej profilaktyki, badań przesiewowych i wczesnego 
wykrywania, równego dostępu do leczenia ukierunkowanego na pacjenta oraz silnego 
wsparcia dla pacjentów i opiekunów.

Koordynatorzy zabrali głos w celu zadania pytań. Po udzieleniu odpowiedzi przez 
komisarz odbyła się druga runda pytań i odpowiedzi; wzięło w niej udział szesnastu 
posłów, którzy podkreślili między innymi, że UE powinna być w stanie usprawnić 
działania na rzecz walki z rakiem na różnych etapach. Ich zaniepokojenie wzbudził 
również wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na leczenie pacjentów chorych na 
raka, a także wyrażony przez Radę zamiar zmniejszenia budżetu na zdrowie.

Komisarz odpowiedziała na drugą rundę pytań posłów i podziękowała komisji i 
sprawozdawczyni za dokument roboczy. W uwagach końcowych przewodniczący 
podkreślił potrzebę bardzo szybkiego dostępu do wykrywania i diagnozowania, a także 
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potrzebę znalezienia różnych sposobów promowania równego dostępu do leczenia w 
całej UE.

Podczas wysłuchania na temat raka piersi i wymiany poglądów z komisarz głos zabrali 
następujący koordynatorzy: Cindy Franssen (PPE, BE), Nicolae Stefanuta (Renew, 
RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), 
Katerina Konečna (GUE, CS). Ponieważ Alessandra Moretti (S&D, IT) nie była w 
stanie połączyć się z powodu problemów technicznych, w imieniu grupy S&D głos 
zabrał Nicolas Gonzalez Casares.

Podczas wymiany poglądów z komisarz głos zabrali również następujący posłowie: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Nathalie Colin-Oesterle (PPE, FR), 
Sara Cerdas (S&D, FR), Loucas Fourlas (PPE, Cypr), Pietro Fiocchi (ECR, IT), 
Stefania Zambelli (ID, IT), Manuela Ripa (Verts, 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. Termin i miejsce następnego posiedzenia

12 listopada 2020 r. w godz. 16.45–18.45
Bruksela

Posiedzenie zamknięto o godz. 15.45.
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