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Az ülést 2021. február 4-én, csütörtökön, 13.46-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0204_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök emlékeztet arra, hogy február 4., az ülés napja a rák világnapja, rámutatva 
ennek szimbolikus jelentőségére a rák elleni küzdelem és a BECA bizottság 
szempontjából.

3. Nyilvános meghallgatás: „Rákellenes világnap: a Covid19 és más egészségügyi 
fenyegetések hatása a rákra”

Az elnök ismerteti a három részből álló meghallgatás témáját: először a Covid19-re 
vonatkozó RNS-technológiáról és annak a rák elleni lehetséges alkalmazásáról, majd a 
Covid19 rákos megbetegedések diagnosztizálására és kezelésére gyakorolt hatásáról, 
végül az antimikrobiális rezisztencia rákkezelésre jelentett növekvő veszélyéről 
tárgyalnak.
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1. panel: RNS-technológia: Alkalmazható-e az egyes Covid19-oltóanyagok alapjául 
szolgáló technológia a rák ellen?

Dr. Andreas Kuhn, a BioNTech RNA Biochemistry & Manufacturing alelnöke az 
egyetlen felszólaló az első panel keretében. Előadásában kifejti, hogy az mRNS-
terápiákkal és -oltóanyagokkal kapcsolatos munka 20 évvel ezelőtt kezdődött, és mindig 
is a célok közé tartozott a rák elleni alkalmazásuk. E technológiának a Covid19 elleni 
használatra jóváhagyott két mRNS-vakcina előállításához való alkalmazása új 
gyógyszerosztályt hozott létre, amelyet most tovább fejlesztenek a rák és más 
betegségek kezelésére.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket:
Ewa Kopacz (PPE, PL), Romana Jerković (S&D, HR), Irena Joveva (Renew, SL), 
Maria Spyraki (PPE, EL), Joelle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Nicolás Gonzalez Casares (S&D, ES), Margarita de la 
Pisa Carrión (ECR, ES). 

2. panel: Helyszíni tapasztalatok: rákos megbetegedések diagnosztizálása és 
kezelése a Covid19-világjárvány idején

A panel keretében előadást tart Dr. Mirjam Crul és Prof. Seamus O’Reilly, akik a 
világjárvány alatt rákos betegeket kezeltek. Dr. Crul, aki egyben az Európai Rákellenes 
Szervezetnek a Covid19 rákra gyakorolt hatásával foglalkozó különleges hálózatának 
társelnöke is, felvázol a világjárvány idején az onkológusok előtt álló néhány kihívást. 
Seamus O’Reilly professzor beszámol a rákos megbetegedésekben szenvedők és a rákos 
megbetegedéseket kezelők valós helyzetéről a világjárvány során, és azt is jelezte, hogy 
a megelőzés, a diagnózis és a kezelés késedelmei miatt egy évtizedig a vártnál 
magasabb lesz a rákos megbetegedések halálozási aránya.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők szólalnak fel: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), 
Andrey Slabakov (ECR, BG), Alexis Georgoulis (The Left, EL), Tomislav Sokol (PPE, 
HR).

3. panel: A rákkal kapcsolatos növekvő aggodalom: antimikrobiális rezisztencia

Dr. Anna Zorzet a ReAct-tól, az antimikrobiális rezisztenciával foglalkozó független 
nemzetközi hálózattól az antimikrobiális rezisztencia (AMR) egészségügyi veszélyéről 
beszél a rákkezelésre gyakorolt közvetlen hatása tekintetében. Üdvözli a „termelőtől a 
fogyasztóig” stratégia arra irányuló javaslatait, hogy korlátozzák az antimikrobiális 
szerek használatát az állatoknál, ami az antimikrobiális rezisztencia egyik fő kiváltója, 
de hangsúlyozta, hogy ezt az emberi oldalon is figyelembe kell venni. Rámutat továbbá 
arra, hogy az európai egészségügyi unió lehetőséget kínál az EU-nak.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők szólalnak fel: 
Sara Cerdas (S&D, PT), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Kateřina Konečná (The Left, 
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CZ), Nicolae Ștefăță (Renew, RO) szintén felszólal, hogy Véronique Trillet-Lenoir 
(Renew, FR) előadó nevében záró megjegyzéseket tegyen.

4. Eszmecsere Sztella Kiriakídisz biztossal

Sztella Kiriakídisz biztos átveszi a szót, hogy ismertesse a rák elleni küzdelemre 
irányuló európai tervet, amelyet 2021. február 3-án, az ülést megelőző napon tettek 
közzé. 

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, ismertetve első reakcióit 
az európai rákellenes tervvel kapcsolatban: üdvözli a tervet, különösen az egészséggel 
kapcsolatos transzverzális elképzelést és számos pozitív kezdeményezést. Rámutat 
néhány olyan területre is, ahol a jogalkotásnak tovább kell mennie, és végezetül 
emlékeztet arra, hogy a rák elleni küzdelemre irányuló stratégia középpontjában a 
betegek önrendelkezésének kell állnia. A kérdések és válaszok két körében a képviselők 
általában üdvözlik a tervet és a Bizottság elkötelezettségét e fontos munka iránt. A 
rákellenes terv általánosságban széles körűnek és átfogónak tekinthető, de kérdések 
merülnek fel a finanszírozással, a terv végrehajtásával, valamint az alkoholra és az 
étrendre vonatkozó egyes intézkedésekkel kapcsolatban. 

A kérdések és válaszok első köre során az alábbi BECA-koordinátorok szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Joelle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, 
PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ).

A kérdések és válaszok második köre során az alábbi képviselők szólalnak fel: 
Maria Spyraki (PPE, EL), Nicolás Gonzalez Casares (S&D, ES), Hilde Vautmans 
(Renew, BE), Deidre Clune (PPE, IE), Luisa Regimenti (ID, IT), Bronis Ropė 
(Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, ES), Lívia Járóka (PPE, HU), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Maria Arena (S&D, BE), Ivars Ījabs (Renew, LV), Adam Jarubas 
(PPE, PL), Alexis Georgoulis (The Left, EL), Angelo Ciocca (ID, IT), Tomislav Sokol 
(PPE, HR), Tudor Ciuhodaru (S&D, RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Cyrus 
Engerer (S&D, MT), Pietro Fiocchi (ECR, IT).

Sztella Kiriakídisz biztos a kérdések és válaszok minden egyes köre után felszólal, hogy 
válaszoljon a képviselők kérdéseire. Ígéretet tesz arra, hogy a munka előrehaladtával 
folytatja szoros együttműködését a BECA bizottsággal.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. február 23., 13.45–18.15
Brüsszel
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