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Az ülést 2021. június 16-án, szerdán, 9.00-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0616_1

A napirendet elfogadják.

2. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. április 15. PE691.422v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az ülés fő témájáról szóló bevezető megjegyzéseiben az elnök kifejti, hogy a nemzeti 
rákellenes programok olyan közegészségügyi programok, amelyek keretet biztosítanak a 
rák elleni küzdelemre vonatkozó szakpolitikai döntéshozatalhoz, míg a WHO a nemzeti 
rákellenes programokat tekinti a legmegfelelőbb mechanizmusnak a meglévő ismeretek 
kihasználására, ami több millió ember életét mentheti meg. Az elnök ugyanakkor rámutat 
arra, hogy egyes demográfiai, gazdasági, politikai, jogi és szabályozási, járványügyi, 
szociodemográfiai, ökológiai és technológiai körülmények miatt Európában rendkívül 
különbözőek a rák kezelésével foglalkozó nemzeti struktúrák.
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4. Eszmecsere az Egészségügyi Világszervezettel (WHO), az Európai Bizottsággal és a 
tagállamokkal a tagállami rákellenes programokról

A meghallgatás három részből áll:

Az első rész a WHO rákellenes keretrendszerével, a nemzeti rákellenes programoknak a 
rák elleni küzdelemben betöltött szerepével, a WHO európai régiójának országaiban 
megfigyelhető tendenciákkal, a WHO által nyújtott segítséggel, valamint a rák 
visszaszorítására irányuló közös uniós fellépésekkel foglalkozik. A következő két 
szakértő szólal fel: Dr. Marilys Anne Corbex, vezető műszaki tisztviselő, a WHO Európai 
Regionális Irodája; és Tit Albreht professzor, a Szlovén Nemzeti Közegészségügyi 
Intézet egészségügyi szolgáltatásokkal és egészségügyi rendszerekkel foglalkozó vezető 
kutatója, valamint a közös uniós rákellenes fellépések koordinátora.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Loucas Fourlas (PPE, CY), Alessandra Moretti (S&D, IT), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune 
(PPE, IE), Sara Cerdas (S&D, PT), Tomislav Sokol (PPE, HR), Nicolás González Casares 
(S&D, ES).

A második részben a rákkal foglalkozó különböző nemzeti intézetek szakértői vesznek 
részt. A részt vevő tagállamok az egészségügyi rendszerek megszervezése, az 
egészségügyi/rákkal kapcsolatos költségvetés, a tagállami rákellenes programok 
kidolgozásának és végrehajtásának előrehaladása, valamint a rákos megbetegedések 
előfordulása és a rák okozta halálozási arányok tekintetében eltéréseket mutatnak. Négy 
tagállam alábbi képviselői szólalnak fel: Dr. Thomas Dubois, a Francia Országos 
Rákkutató Intézet európai és nemzetközi ügyekért felelős vezetője; Dr. Marc Van den 
Bulcke, a Sciensano, a Belgiumi Országos Közegészségügyi Intézet rák elleni 
küzdelemmel foglalkozó központjának osztályvezetője; Prof. Dr. Polgár Csaba, a magyar 
Országos Onkológiai Intézet főigazgatója; és Dr. Ondřej Májek, a Cseh Köztársaság 
Egészségügyi Információs és Statisztikai Intézete Országos Szűrőközpontja 
nemzetközi ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT).

A harmadik részben a képviselők meghallgatják Matthias Schuppét, a Bizottság 
Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának képviselőjét a nemzeti 
rákellenes programok és az európai rákellenes terv (EBCP) közötti kapcsolatról, az EBCP 
és a tagállamok erőfeszítéseinek összetett finanszírozásáról, valamint a rák elleni 
küzdelmet támogató különböző uniós szakpolitikák közötti szinergiákról. 

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Stefania Zambelli (ID, IT), 
Peter Liese (PPE, DE), Cirus Engerer (S&D, MA), Deirdre Clune (PPE, IE).
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A BECA különbizottság előadója, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) 
összefoglalójában kéri, hogy dolgozzanak ki minőségi útmutatót a nemzeti rákellenes 
programokról a tagállamok számára nemzeti terveik kidolgozásához és frissítéséhez, és 
helyezzenek nagyobb hangsúlyt a végrehajtásra, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
elegendő és fenntartható finanszírozásra van szükség.

Az elnök azzal zárja az ülést, hogy hangsúlyozza a határokon átnyúló együttműködés 
fontosságát, valamint azt, hogy a tagállamok tanulhatnak egymás tapasztalataiból.
Az ülést 11.25-kor rekesztik be.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. július 1., 13.45–18.15
Brüsszel
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