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Az ülést 2021. február 23-án, kedden, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0223_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti, hogy a BECA-koordinátorok úgy határoztak, hogy kérelmezik a 
bizottság megbízatásának 3 hónappal, azaz 2021. december 23-ig történő 
meghosszabbítását. Az elnök levelet írt az EP elnökének, amelyet az Elnökök 
Értekezletének kell benyújtani.

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. január 11. PE680.986v01-00

2021. január 28. PE680.987v01-00

4. Nyilvános meghallgatás: „A laboratóriumból az életbe: a gyermekkori, serdülőkori 
és ritka rákos megbetegedések kezelésének átalakítása”

Az elnök ismerteti a meghallgatás témáját, és kifejti, hogy a meghallgatás időpontját 
úgy választották ki, hogy az a gyermekkori rák nemzetközi napja és a ritka betegségek 
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hete közé essen. Ewa Kopacz, az Európai Parlament alelnöke és a Parlament 
gyermekjogi koordinátora bevezető megjegyzéseket tesz, rámutatva a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményre és a gyermekek jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való 
jogára.

A meghallgatás két részből állt: 1. a gyermekkori, serdülőkori és ritka rákos 
megbetegedések kutatása, kezelése és gondozása, 2. a ritka rákos betegségben 
szenvedők és a rákos gyermekek, a túlélők, a szülők és a gondozók jogai és 
szükségletei.

1. panel: Gyermekkori, serdülőkori és ritka rákos megbetegedések kutatása, 
kezelése és gondozása

Az első panelben öt felszólaló szólal fel. Elsőként Gilles Vassal professzor, aki kifejteti, 
hogy bár a gyermekkori rák jelentős egészségügyi és társadalmi-gazdasági kérdés, a 
felnőtt onkológiához képest jelentős az innováció hiánya. Carmelo Rizzari professzor 
hangsúlyozza, hogy új gyógyszerek és innovatív stratégiák kidolgozása révén javítani 
kell az eredményeket a gyermekkori rákkal kapcsolatos valamennyi területen, 
ugyanakkor rámutat arra is, hogy rendkívül fontos felszámolni a rákgondozás terén 
fennálló egyenlőtlenségeket. Paolo Casali professzor általánosságban a ritka rákos 
megbetegedésekre összpontosít, miközben üdvözli az európai rákellenes tervet, amely 
egy, a gyermekkori rákra vonatkozó kiemelt kezdeményezést is tartalmaz, és reményét 
fejezi ki, hogy a jövőben hasonló kiemelt fellépésre kerül sor a ritka rákos 
megbetegedésekkel kapcsolatban. Wojciech Młynarski professzor a gyermekkori rákkal 
kapcsolatos eredményekre összpontosít, nevezetesen arra, hogy miként lehet javítani a 
túlélést és a minőségi túlélést, miközben kijelenti, hogy a gyermekkori rákos 
megbetegedések eredménye jobb, mint a felnőttkori rák esetében, mivel a gyermekek 
több mint 80%-a meggyógyul. Végezetül Dr. Eva Steliarova-Foucher a gyermekkori 
rákos megbetegedésekkel kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó kutatásokra és 
szakpolitikákra összpontosít, rámutatva arra, hogy a megelőzés érdekében meg kell 
érteni az okokat.
 
A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket:
Dolors Montserrat (PPE, ES), Alessandra Moretti (S&D, IT), Vlad Gheorghe (Renew, 
RO), Luisa Regimenti (ID, IT), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska 
(ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Lidia Perreira (PPE, PT), Ondřej Knotek 
(Renew, CZ), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus Engerer (S&D, MT), Peter Liese (PPE, 
DE), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Romana Jerković 
(S&D, HR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES). 

Barbara Kerstiens, az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának 
képviselője felhívja a figyelmet arra, hogy az EU a 7. kutatási keretprogramon és az 
Európai horizonton keresztül 250 millió EUR-t fektetett be több mint 100 projektbe a 
kutatási és beruházási programok révén történő adatgyűjtés támogatására; 

Felszólal a BECA előadója, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) az első panel végén, 
és többek között kijelenti, hogy a gyermekgyógyászati rendelet közelgő felülvizsgálata 
új lendületet fog adni az innováció számára.
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2. panel: A ritka rákos betegségben szenvedők és a rákos gyermekek, a túlélők, a 
szülők és a gondozók jogai és szükségletei

Öt szakértő felszólaló előadást tart. Elsőként Delphine Heenen, aki vázolja a rákban 
szenvedő fiatal betegek és a szülők előtt álló kihívásokat. Andrea Ferrari beszámol a 
rákban szenvedő serdülők és fiatal felnőttek kezelésével kapcsolatos sajátos 
kihívásokról. Patricia Blanc emlékeztet arra, hogy Európában évente 35 000 gyermeket 
és serdülőt diagnosztizálnak rákkal, és közülük 6000 hal meg, miközben hangsúlyozza, 
hogy a jobb megelőzés és kezelés érdekében elengedhetetlen a gyermekkori rák jobb 
megértéséhez szükséges ismeretek bővítése. Alicja Chybicka professzor hangsúlyozza, 
hogy az EU-nak támogatnia kell az innovatív kezelések finanszírozását, és elő kell 
segítenie a rákos gyermekek jóllétének biztosítását. Az utolsó felszólaló Lydie Meheus, 
aki több megoldást javasol az EU számára annak érdekében, hogy a ritka rákos 
betegségben szenvedők, köztük a gyermekek számára is kézzelfogható előnyökkel járó, 
megfizethető kezeléseket biztosítsanak.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során az alábbi képviselők szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Joelle Mélin (ID, FR), 
Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Giorgos Georgiou (The Left, CY), Chiara Gemma (NI, 
IT), Loucas Fourlas (PPE, CY).

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságon belül 
működő rákellenes munkacsoportjának képviselője, Matthias Schuppe utolsó 
felszólalóként felhívja a figyelmet arra, hogy a Bizottság elismerte a gyermekkori rák 
sajátos összetettségét azáltal, hogy az európai rákellenes tervben külön fejezetet szentelt 
a gyermekkori ráknak.

Az ülést 18.10-kor berekesztik.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. március 18., 13.45–18.15
Brüsszel
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