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Az ülést 2021. július 15-én, csütörtökön, 9.00-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ0715_01

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök hangsúlyozza az ülés jelentőségét, mivel ezt az alkalmat teljes egészében a 
BECA bizottság Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó által kidolgozott 
jelentéstervezetéről szóló első, bizottságon belüli vitának szentelik. Felvázolja, hogy 
melyek a bizottsági munka fő elemei és céljai az első szakasz – az úgynevezett 
„észrevételezési szakasz” – folyamán, amelynek keretében tíz meghallgatás és számos 
eszmecsere során gyűjtik össze a lehető legtöbb információt és szakismeretet. Kifejti 
továbbá, hogy a jelentéstervezet ezen az ülésen lezajló ismertetésével kezdetét veszi az 
„értékelési szakasz”, amelynek célja a jelentéstervezet megvitatása, módosításainak 
előterjesztése, a módosítások értékelése a BECA bizottság két – külön ennek a kérdésnek 
szentelt – ülésén, valamint a megegyezéses módosítások kidolgozása a december 6-i 
szavazást megelőzően. Emlékeztet, hogy a módosítások előterjesztésének határideje 
szeptember 14., 14.00 óra. 

Az elnök arról is tájékoztatja a képviselőket, hogy a BECA bizottság szeptember 27-i 
ülésén parlamentközi bizottsági ülést tart, amelyen mind a 27 tagállam nemzeti 
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parlamentjének képviselői is részt vesznek majd. Az Elnökök Értekezlete által is 
jóváhagyott ülés a „Fordulat a rákkal szemben vívott harcban – a nemzeti parlamentek 
véleménye a rák elleni küzdelemre irányuló európai tervről” címet viseli majd.

3. A BECA bizottság „Európa megerősítése a rák elleni küzdelemben – egy átfogó és 
koordinált stratégia kialakítása felé” című jelentéstervezete

BECA/9/04494
2020/2267(INI)

Előadó:
Véronique Trillet-Lenoir (Renew) PR – PE693.752v01-00

DT – PE660.088v01-00
Illetékes:

BECA
 A jelentéstervezet megvitatása
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2021. szeptember 14., 14.00

Az egyetlen napirendi pont a bizottság Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó által 
előterjesztett jelentéstervezetének megvitatása.

Az előadó részletesen ismerteti jelentéstervezetét. Nagy hangsúlyt helyez többek között 
az elsődleges megelőzésre, különösen a füstmentes generáció létrehozására, valamint 
felszólít a rákszűrés célkitűzéseinek és módszereinek összehangolására. Azt javasolja, 
hogy minden tagállamban hozzanak létre legalább egy komplex rákközpontot, 
alakítsanak ki egy virtuális európai rákintézetet, és könnyítsék meg a határokon átnyúló 
rákkezeléshez való hozzáférést. A megfizethető rákellenes gyógyszerekhez való egyenlő 
hozzáférés javítása érdekében támogatja a közös értékelést, a közös tárgyalásokat és a 
rákellenes gyógyszerek közös beszerzését, valamint üdvözli az egészségügyi 
technológiaértékelés rákkezelés során történő alkalmazását. Előadása során kiemelt 
szerepet kapott a rákbetegek, családjaik és gondozóik támogatása, a betegek és a túlélők 
életminősége, valamint a biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is. 

A jelentéstervezet ismertetését követően eszmecserére kerül sor. Árnyékelőadóként 
először a következő képviselők szólalnak fel: Peter Liese (PPE, DE), Nicolás González 
Casares (S&D, ES), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joëlle Mélin (ID, FR), Pietro 
Fiocchi (ECR, IT), Giorgos Georgiou (The Left, CY).

Ezt követően a következő képviselők is tesznek fel kérdéseket a kérdéseknek és 
válaszoknak szentelt körök során:
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Nathalie Colin-
Oesterlé (PPE, FR), Sara Cerdas (S&D, PT), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT), Margarita de 
la Pisa Carrión (ECR, ES), João Pimenta Lopes (The Left, PT), Ewa Kopacz (PPE, PL), 
Maria Arena (S&D, FR), Deirdre Clune (PPE, IE), Johann Danielson (S&D, SV), Antoni 
Comín i Oliveres (NI, ES), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus Engerer (S&D, MA), Jutta 
Paulus (Verts/ALE, DE), Romana Jerković (S&D, HR).
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Az előadó három körben is felszólal, hogy válaszoljon a képviselők észrevételeire és 
kérdéseire.

Ezt követően John Ryan, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság (DG 
SANTE) igazgatója szólal fel. Kifejti többek között, hogy a Bizottság több konzultációs 
csoportot is létrehozott a tagállamokkal, az érdekelt felekkel, valamint a Bizottság 
szervezeti egységeivel és ügynökségeivel karöltve. Tájékoztatja a bizottságot, hogy 
folyamatban van a rák elleni küzdelemre irányuló európai terv végrehajtási ütemtervének 
kidolgozása, „az EU az egészségért” program 2021. évi munkaprogramját pedig már 
elfogadták, és most teszik közzé az első felhívásokat.

Záróbeszédében az elnök hangsúlyozza, hogy bár az egészségügy a tagállamok 
hatáskörébe tartozik, az EU-nak törekednie kell a rák megelőzését és kezelését gátló 
tényezők felszámolására. 

Az ülést 11.45-kor rekesztik be.

4. A következő ülés időpontja és helye

2021. szeptember 9., 13.15–15.45
Brüsszel
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