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Az ülést 2021. január 11-én, hétfőn, 13.50-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0111_1

A napirendet elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök rámutat a Covid19 által okozott különleges körülményekre, és bejelenti, hogy 
a BECA meghallgatást fog tartani a világjárvány rákbetegek ellátására gyakorolt 
hatásáról. Bejelenti továbbá, hogy meghívta az egészségügyi biztost, hogy a BECA 
február 4-i ülésén ismertesse az európai rákellenes tervet.

2. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2020. november 12. PE 661.778v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Nyilvános meghallgatás: „Küzdelem a rák ellen – a betegek és gondozóik 
helyzetének megerősítése"

A meghallgatás témáját bevezető elnök kifejti, hogy a betegekre vonatkozó különböző 
szabályzatok és iránymutatások ellenére még mindig vannak hiányosságok a betegjogok 
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meghatározása és azok tagállamokon belüli és tagállamok közötti végrehajtása terén, és 
hogy a meghallgatáson foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel, figyelembe véve – a 
második részben – a gondozók helyzetét is.

1. panel: A betegek jogai, beleértve a személyes adatok tárolásának 
megszüntetéséhez való jogot, valamint a betegközpontú egészségügyi rendszereket

Az első, „A betegek jogai, beleértve a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez 
való jogot, valamint betegközpontú egészségügyi rendszerek” című vitafórumon Dr. Jan 
Geissler, a Workgroup of European Cancer Patient Advocacy Networks munkatársa a 
betegek szemszögéből beszél az EU rák elleni küzdelemben betöltött szerepéről, 
valamint arról, hogy az európai parlamenti képviselők hogyan működhetnének együtt a 
betegszervezetekkel a rákos betegekre vonatkozó érdemi uniós politikák 
kidolgozásában. Willy Palm, a WHO regionális kormányzással és nyelvekkel 
foglalkozó osztályának vezetője arra összpontosít, hogyan lehet elérni a 
személyközpontú egészségügyi rendszerek létrehozását, releváns bizonyítékokat 
szolgáltatva, valamint az ezzel kapcsolatos stratégiákat és kihívásokat ismertetve. 
Françoise Meunier professzor, a „Személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való 
jog” projekt vezetője a rák túlélőinek a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez 
való jogára összpontosít, amely jog különösen foglalkoztatási és pénzügyi szempontból 
a megkülönböztetés elkerülését szolgálja. Stefan Gijssels, a „Digestive Cancers Europe” 
vezérigazgatója elemzi a korai felismerés fontosságát és a minőségi rákkezelés 
szükségességét, és elmagyarázza a betegszervezetek értékét és a bennük rejlő 
lehetőségeket. Dr. Stanimir Hasardzhiev, a Patient Access Partnership főtitkára 
kijelenti, hogy a küszöbön álló európai rákellenes tervnek elő kell mozdítania a 
kiválóságot és iránymutatást kell nyújtania, valamint kiválósági modelleket kell 
kidolgoznia a rák elleni küzdelem terén annak biztosítása érdekében, hogy a rákos 
betegeket Unió-szerte egyenlő bánásmódban részesítsék.

A kérdések és válaszok ezt követő első köre során az alábbi koordinátorok szólalnak fel: 
Cindy Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ştefănuță (Renew, 
RO), Michèle Rivasi (Greens/EFA, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) és Katerina 
Konečna (The Left, CZ). Őket az európai parlamenti képviselők követik: Dolors 
Montserrat (EPP, ES), Tomislav Sokol (EPP, HR), Romana Jerković (S& D, HR), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Andrey Slabakov (ECR, BG). 

Az első panel szakértői szólalnak fel újra, és válaszolnak a képviselők kérdéseire. 

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót.

2. panel: Túlélés, életminőség és gondozók

A második, „Túlélés, életminőség és gondozók” című vitafórumon Matti Aapro, az 
Európai Rákellenes Szervezet elnöke hangsúlyozza az együttműködés fontosságát 
annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki és javuljon a rákos megbetegedések 
kezelése, miközben elemezi az európai rákellenes gyakorlati kódexben foglalt tíz 
betegjogot. Katie Rizvi, a Youth Cancer Europe ügyvezető igazgatója ismerteti a Youth 
Cancer Europe által javasolt „öt cselekvési felhívást”, amelyek a következők: a) 
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pénzügyi megkülönböztetés; b) határokon átnyúló egészségügyi ellátás; c) 
termékenység; d) mentális egészség/társadalmi megbélyegzés; és e) helyreállító 
sebészet/fogászati kezelés. Niccolò Battisti, orvosi onkológus és az International 
Society of Geriatric Oncology elnöke életkor szerint elemzi a rák előfordulását és a 
halálozást, és rámutat arra, hogy a rák egyre nagyobb súllyal nehezedik az idősebb 
személyekre. Andreas Charalambous, a European Oncology Nursing Society elnöke a 
túlélésről, az életminőségről és a gondozókról beszél, ugyanakkor kijelenti, hogy a rák 
túlélőinek gondozói is nehézségekbe ütköznek, és a tanulmányok azt mutatják, hogy 
nagyobb szorongást tapasztalhatnak, mint a túlélők. Claire Champeix, a Eurocarers 
szakpolitikai és projektfelelőse a Eurocarers hálózat azon küldetésére összpontosít, hogy 
uniós szinten támogassa a házi gondozók szükségleteit és hozzáadott értékét. 

A kérdések és válaszok ezt követő második köre során az alábbi koordinátorok 
szólalnak fel: Cindy Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL) és Katerina Konečna (The Left, CZ). Őket az európai parlamenti 
képviselők követik: Nathalie Colin-Oesterlé (EPP, FR), Monica Semedo (Renew, LU), 
Bronis Ropė (Greens/EFA, LT), Tilly Metz (Greens/EFA, LU), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Chiara Gemma (NI, IT). 

A második panel szakértői szólalnak fel, és válaszolnak a képviselők kérdéseire. 

John Ryan, a DG SANTE közegészségügyi, országismereti és válságkezelési igazgatója 
szólal fel a Bizottság részéről. 

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót.

Az elnök végezetül hangsúlyozza a felszólalók hozzászólásainak, valamint az európai 
parlamenti képviselők és a felszólalók közötti eszmecseréknek a fontosságát.

6. A következő ülés időpontja és helye

2021. január 28., 13.45–18.45
Brüsszel
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