
PV\1235816HU.docx PE693.638v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

BECA_PV(2021)0527_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2021. május 27-én, 13.45–18.15 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2021. május 27-én, kedden, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0527_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A BECA elnöke, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) utal az európai rákellenes hétre, amely 
egy 2021. május 25. és 31. között évente megrendezett európai kampány. 
Támogatásáról biztosítotja ezt a kezdeményezést, hangsúlyozva a rákkal kapcsolatos 
problémák és lehetséges megoldások megvitatásának fontosságát.

3. Nyilvános meghallgatás – „A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek 
kiaknázása a rák kutatása és kezelése terén”  

A meghallgatást a digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó 
különbizottsággal (AIDA) együtt szervezik meg. 

Az elnök kifejti, hogy a meghallgatás különösen a mesterséges intelligencia 
rákkutatásban, rákgondozásban és személyre szabott rákellenes orvoslásban való 
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alkalmazásával, valamint az egészségügyi adatok kezelésével és a betegek 
adatvédelmének biztosításával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik majd.

Az AIDA elnöke, Dragoş Tudorache (Renew, RO) saját bevezető megjegyzéseit 
követően hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia ígéretes eszköz a rák elleni 
küzdelem új módjainak megtalálására, és hogy az európai rákellenes terv közelmúltbeli 
elfogadása és a mesterséges intelligenciáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat 
fényében a vita rendkívül időszerű. 

A meghallgatás négy, az alábbiakról szóló részből áll: először is a mesterséges 
intelligenciával a rákkal kapcsolatos képalkotás, a rák észlelése és diagnosztizálása terén 
szerzett tapasztalatokról; másodszor a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
tapasztalatokról a rákműtétek és -kezelések során; harmadszor a mesterséges intelligencia 
szerepéről a személyre szabott orvoslásban a rákkutatás és a rákos betegek gondozása 
területén; negyedszer pedig a mesterséges intelligenciáról és a nagy adathalmazokról a 
rákos betegek gondozása terén, különös tekintettel a technikai, szervezeti és etikai 
normák kidolgozására. 

1. panel: „Helyszíni hatások: a mesterséges intelligenciával a rákkal kapcsolatos 
képalkotás, a rák észlelése és diagnosztizálása terén szerzett tapasztalatok”

Két szakértő előadó szólal fel: Amparo Alonso-Betanzos professzor kifejti, hogy a 
technológia és a digitalizáció az orvostudomány szerves részévé vált, és hogy a 
mesterséges intelligencia előmozdíthatja a betegségek megelőzését, diagnosztizálását és 
kezelését, ugyanakkor új gyógyszereket is kifejleszthet, és sokkal hatékonyabb módon 
javíthatja a betegek életminőségét. Regina Beets-Tan professzor kiemeli, hogy a rákos 
betegek gondozásának területe számos téren fejlődik, ilyenek például a szűrés, a 
minimálisan invazív kezelés alkalmazása, a precíziós orvoslás és a képalkotás fokozott 
alkalmazása, ugyanakkor számos, az uniós szinten meghozandó intézkedésekre irányuló 
ajánlásra is felhívja a figyelmet.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Karlo Ressler (AIDA) (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță 
(Renew, RO), Alessandra Basso (AIDA) (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (Baloldal, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou (Baloldal, CY).

2. panel: Helyszíni hatások: a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tapasztalatok 
a rákműtétek és -kezelések során;

Két szakértő előadó szólal fel: Domenico D’Ugo professzor rámutat, hogy a mesterséges 
intelligencia már a beteg teljes útja során – a korai felismeréstől a diagnosztizálásig és a 
kezelésig – jelen van, miközben hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ellátásra irányuló 
mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztése nem piaci, hanem betegközpontú kell, 
hogy legyen. Dr. Emilio Alba Conejo a természetes nyelvi feldolgozásra összpontosít, 
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amelynek célja a klinikai gyakorlat hasznos paramétereinek leírása, miközben kifejti, 
hogy a precíziós orvoslás napjainkban különböző „omika” technológiákra támaszkodik 
(pl. genomika, transzkriptomika és proteomika) a rákbetegek diagnózisának, 
prognózisának és kezelésének személyre szabása érdekében.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Yiannos Tolias, a Bizottság képviselője kijelenti, hogy az elmúlt öt évben 220 
mesterségesintelligencia-alapú orvostechnikai eszközt hagytak jóvá, miközben rámutat 
az említett mesterségesintelligencia-rendszerek megbízhatóságával, robosztusságával, 
etikájával és átláthatóságával kapcsolatos kérdésekre.  

Véronique Trillet-Lenoir BECA előadó (Renew, FR) szót kér, hogy lezárja a 
meghallgatás első részét, összefoglalva, hogy a rák elleni küzdelem hogyan 
hasznosíthatja a mesterséges intelligencia használatát, ugyanakkor rámutat azokra az 
akadályokra is, amelyekkel ezek az innovációk még mindig szembesülnek. Arra a 
következtetésre jut, hogy az orvosoknak tovább kell fejlődniük a gyakorlatukban, de az 
algoritmusok nem fogják helyettesíteni az orvosokat.  

3. panel: A személyre szabott orvoslás felé: mesterséges intelligencia a 
rákkutatásban és -gondozásban

Két szakértő előadó szólal fel: Dr. Artur Kowalik kifejti, hogy szükség van egy „nagy 
adathalmazokat” gyűjtő elektronikus egészségügyi nyilvántartásra (EHR), és 
hangsúlyozza, hogy ennek hiányában az EU számára továbbra is elvesznek az adatok. Dr. 
Geneviève Almouzni kifejti, hogy a nagy adathalmazokon alapuló információkhoz való 
hozzáférés drámaian megváltoztatja a klinikai gyakorlatot, és hogy a mesterséges 
intelligencia segít betekintést nyerni a betegségek mechanizmusaiba és prediktív 
modelleket kialakítani, végső soron segítve a klinikai döntéshozatalt. 

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Adam Jarubas (PPE, 
PL).

A Bizottság képviselője Gabriele Mazzini rámutat a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó intézkedéscsomagra, amelyet a Bizottság a közelmúltban, 2021. április 21-én 
fogadott el azzal a céllal, hogy Európa a megbízható mesterséges intelligencia globális 
központjává váljon, ideértve egy a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált 
szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló javaslatot is, amelyet az 
egészségügyi ágazatban az orvostechnikai eszközökről szóló hatályos rendelettel 
összefüggésben fognak alkalmazni.

4. panel: A mesterséges intelligencia és a nagy adathalmazok a rákbetegek 
gondozása területén: Technikai, szervezeti és etikai normák kidolgozása
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Két szakértő előadó szólal fel: Dr. Xosé M. Fernández hangsúlyozza a kiterjedt és jó 
minőségű adatkészletek fontosságát, ugyanakkor kifejti az adatok értelmezhetőségének 
fontosságát, és kiemeli az adatok harmonizációjának szükségességét. 
Jelena Malinina bemutatja a mesterséges intelligencia rákkutatásban való alkalmazását és 
a rákkezelés teljes útját, ugyanakkor rámutat a jelenlegi joghézagokra, és kiemeli az 
orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökről szóló új uniós 
rendeletek fontosságát.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES), Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NE).

Ezt követően a Bizottság két képviselője szólal fel: 
Owe Langfeldt hangsúlyozza, hogy az általános adatvédelmi rendelet szilárd, de rugalmas 
keret, és rámutat, hogy a Bizottság tavaly nyáron nyújtotta be az első értékelő jelentést, 
miközben felkéri az adatvédelmi hatóságokat, hogy nyújtsanak iránymutatást, amely 
jelenleg előkészítés alatt áll. 
Ander Elustondo elsősorban az európai egészségügyi adattér fejlesztésére és az 
előkészítés alatt álló jogalkotási javaslatra összpontosít, miközben kifejti, hogy az adattér 
hozzá fog járulni az egészségügyi adatok határokon átnyúló felhasználásához és a 
digitális egységes egészségügyi piac fejlődéséhez. 

A meghallgatást lezárva az elnök hangsúlyozza, hogy a pontos és gyors diagnózis 
kulcsfontosságú a rák elleni küzdelem megnyeréséhez, és hogy a mesterséges 
intelligencia hozzájárulhat az emberi életek hatékonyabb megmentéséhez; ezért 
kulcsfontosságú a kutatás támogatása ezen a területen.  

Az ülést 17.40-kor berekesztik.

4. A következő ülés időpontja és helye

2021. június 16., 9.00–12.00
Brüsszel
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Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem/Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


