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Reuniunea a fost deschisă joi, 27 mai 2021, la ora 13.45, fiind prezidată de Bartosz 
Arłukowicz (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi BECA_OJ(2021)0527_1

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Comunicări ale președinției

Președintele Comisiei BECA, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL), a făcut referire la 
Săptămâna europeană împotriva cancerului, o campanie anuală care se desfășoară în 
perioada 25-31 mai 2021. El și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă, subliniind 
importanța de a discuta problemele și soluțiile potențiale legate de lupta împotriva 
cancerului.

3. Audiere publică - „Deblocarea potențialului inteligenței artificiale în îngrijirea și 
cercetarea în domeniul cancerului” 

Audierea a fost organizată în asociere cu Comisia specială pentru inteligența artificială 
în era digitală (AIDA) 

Președintele a explicat că audierea va aborda în special utilizarea IA în cercetarea în 
domeniul cancerului, în îngrijirea cancerului și în medicina personalizată împotriva 
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cancerului, precum și aspecte legate de tratarea datelor medicale și asigurarea 
confidențialității datelor pacienților.

Președintele Comisiei AIDA, Dragoș Tudorache (Renew, RO), a subliniat în discursul 
său introductiv că IA promite noi modalități de combatere a cancerului și că discuția este 
extrem de oportună, având în vedere adoptarea recentă a Planului european de luptă 
împotriva cancerului și propunerea Comisiei referitoare la un regulament privind IA. 

Audierea a avut patru părți: prima s-a referit la experiențele IA în imagistica, detectarea 
și diagnosticarea cancerului; a doua, la experiențele de IA în chirurgia și tratamentul 
cancerului; a treia, la rolul IA în medicina personalizată în domeniul cercetării și îngrijirii 
cancerului; iar a patra, la rolul IA și al volumelor mari de date în îngrijirea cancerului, cu 
accent pe elaborarea de standarde tehnice, organizaționale și etice. 

Primul grup: „Efecte pe teren: experiențele IA în imagistica, detectarea și 
diagnosticarea cancerului”

Au luat cuvântul doi experți: Profesorul Amparo Alonso-Betanzos a explicat că 
tehnologia și digitalizarea au devenit o parte integrantă a medicinii și că IA ar putea 
conduce la progrese în ceea ce privește prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor, dar 
și la dezvoltarea de noi medicamente și la îmbunătățirea calității vieții pacienților într-un 
mod mult mai eficient. Profesoara Regina Beets-Tan a subliniat că îngrijirea cancerului 
avansează pe mai multe direcții, cum ar fi screeningul, utilizarea tratamentului minim 
invaziv, medicina de precizie și utilizarea sporită a imagisticii, și totodată a evidențiat mai 
multe recomandări privind măsurile care trebuie luate la nivelul UE.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat, au adresat întrebări următorii deputați: 
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 (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

Al doilea grup: Efecte pe teren: experiențele IA în chirurgia și tratamentul 
cancerului

Au luat cuvântul doi experți: Profesorul Domenico D’Ugo a subliniat că IA este deja 
prezentă de-a lungul întregului parcurs al pacientului — de la depistarea timpurie la 
diagnosticare și tratament — și a subliniat că dezvoltarea aplicațiilor IA pentru asistența 
medicală nu ar trebui să fie determinată de piață, ci de pacient. Dr. Emilio Alba Conejo 
s-a concentrat pe prelucrarea limbajului natural care urmărește să descrie parametri utili 
în practica clinică, și a explicat că, în prezent, medicina de precizie se bazează pe diferite 
tehnologii „omice” (precum genomica, transcriptomica și proteomica) pentru a 
personaliza diagnosticul, prognosticul și tratamentul pacienților bolnavi de cancer.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat, au luat cuvântul următorii deputați: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE), 
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Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Reprezentantul Comisiei, Yiannos Tolias, a declarat că în ultimii cinci ani au fost aprobate 
220 de dispozitive medicale bazate pe IA, și a subliniat aspecte legate de fiabilitatea, 
robustețea, etica și transparența acestor sisteme de IA. 

Raportoarea Comisiei BECA, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR), a luat cuvântul 
pentru a încheia prima parte a audierii, rezumând modul în care lupta împotriva cancerului 
poate beneficia de pe urma utilizării IA, subliniind, în același timp, obstacolele cu care 
încă se confruntă aceste inovații. Ea a concluzionat că medicii vor trebui să evolueze în 
practica lor, dar că algoritmii nu îi vor înlocui pe medici. 

Al treilea grup: Către medicina personalizată: IA în cercetarea și tratarea 
cancerului

Au luat cuvântul doi experți: Dr. Artur Kowalik a explicat necesitatea unui dosar 
electronic de sănătate (DES) care să colecteze „volume mari de date” și a subliniat că, 
fără o astfel de înregistrare, datele vor continua să se piardă în UE. Dr. Geneviève 
Almouzni a explicat că accesul la informații bazate pe volume mari de date modifică 
radical practica clinică și că IA contribuie la înțelegerea mecanismelor bolii și la 
construirea unor modele predictive, care, în cele din urmă, ajută la luarea deciziilor 
clinice. 

La sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat, au luat cuvântul următorii deputați: 
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).

Reprezentantul Comisiei, Gabriele Mazzini, a subliniat recentul pachet de măsuri privind 
IA adoptat de Comisie la 21 aprilie 2021 cu scopul de a transforma Europa în centrul 
mondial pentru o inteligență artificială fiabilă, inclusiv o propunere de regulament de 
stabilire a unor norme armonizate pentru inteligența artificială care se va aplica în sectorul 
sănătății în coroborare cu Regulamentul existent privind dispozitivele medicale.

Al patrulea grup: IA și volumele mari de date în îngrijirea cancerului: elaborarea 
unor standarde tehnice, organizaționale și etice

Au luat cuvântul doi experți: Dr. Xosé M. Fernández a subliniat importanța existenței 
unor seturi de date ample și de bună calitate, prezentând totodată importanța interpretării 
datelor și evidențiind necesitatea armonizării lor. 
Jelena Malinina a ilustrat utilizarea IA în cercetarea în domeniul cancerului și pe întregul 
parcurs al bolii, subliniind lacunele juridice actuale, și a evidențiat importanța noilor 
regulamente ale UE în materie de dispozitive medicale și pentru diagnostic in vitro.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat, au luat cuvântul următorii deputați: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES), Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NE).
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Au luat cuvântul doi reprezentanți ai Comisiei: 
Owe Langfeldt a subliniat că RGPD este un cadru robust, dar flexibil, și a subliniat faptul 
că Comisia a prezentat primul raport de evaluare vara trecută, când a solicitat autorităților 
pentru protecția datelor să ofere orientări care sunt acum în curs de pregătire. 
Ander Elustondo s-a concentrat în principal pe dezvoltarea spațiului european al datelor 
medicale și pe propunerea legislativă în curs de pregătire și a explicat că spațiul de date 
va contribui la utilizarea transfrontalieră a datelor medicale și la progresul pieței unice 
digitale în domeniul sănătății. 

În încheierea audierii, președintele a subliniat că diagnosticarea precisă și rapidă este 
esențială pentru câștigarea luptei împotriva cancerului și că IA poate contribui în mod 
eficient la salvarea vieților omenești; așadar, sprijinirea cercetării în acest domeniu este 
esențială. 

Reuniunea a fost închisă la ora 17.40.

4. Data și locul următoarei reuniuni

16 iunie 2021, 9.00-12.00
Bruxelles
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