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Az ülést 2021. szeptember 27-én, hétfőn, 9.00-kor, Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0927_01

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök először is rámutat, hogy az ülés egy olyan rendkívüli parlamentközi bizottsági 
ülés, amelyen a BECA tagjai és számos tagállam nemzeti parlamentjének képviselői 
közösen vesznek részt. Hangsúlyozza, hogy az ülés célja, hogy fórumot biztosítson az 
európai és nemzeti parlamenti képviselők számára a rák elleni közös küzdelem terén 
szerzett tapasztalatok cseréjéhez, valamint az EU-n belüli együttműködés további 
előmozdítása és megkönnyítése módjainak megvitatásához.

Az elnök bejelenti továbbá, hogy a BECA tagjai több mint 1500 módosítást terjesztettek 
elő Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) „Európa megerősítése a rák elleni 
küzdelemben – egy átfogó és koordinált stratégia kialakítása felé” című 
jelentéstervezetéhez, amelyről december 6-án fognak szavazni a BECA bizottságban.
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3. Parlamentközi bizottsági ülés: „Fordulat a rákkal szemben vívott harcban: a 
nemzeti parlamentek véleménye az európai rák elleni küzdelemre irányuló európai 
tervről”

A BECA elnöke, Bartosz ARLUKOWICZ (PPE, PL) bevezető beszédében 
emlékeztet, hogy a BECA-bizottságot egy évvel ezelőtt hozták létre, rámutatva, hogy ez 
mérföldkő az Európai Parlament számára és a rák elleni küzdelem fontosságának 
elismerése Európa jövője szempontjából. Hangsúlyozza, hogy a rák elleni küzdelem 
csak szoros együttműködés és ambiciózus európai megközelítés révén lehet sikeres. 
Pontosan ezért e parlamentközi bizottsági ülés a legmegfelelőbb fórum az európai és 
nemzeti parlamenti képviselők számára annak megvitatására, hogy miként lehetne még 
jobban előmozdítani és megkönnyíteni az együttműködést az EU-ban a rák elleni 
küzdelem terén.

Bevezető előadásában Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó átfogóan 
összefoglalja a jelentéstervezetében szereplő főbb javaslatokat. Hangsúlyozza, hogy az 
összes rákos megbetegedés több mint 40%-a megelőzhető, ha megfelelően kezelik az 
egyéni, társadalmi, környezeti és üzleti egészségügyi kockázati tényezőket. A nemzeti 
szűrőprogramokhoz való hozzáférés terén az EU-ban tapasztalható elfogadhatatlan 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében a jelentéstervezetben a célkitűzések és 
módszerek Unió-szerte történő harmonizálását, valamint az innováció és az 
együttműködés támogatásának növelését is javasolja.

Stella Kyriakides, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos 
vitaindító beszédet tart. Utal a 2021 februárjában elindított európai rákellenes tervre 
(EBCP), hangsúlyozva, hogy a hatékony végrehajtáshoz együttműködésen alapuló 
megközelítésre van szükség. Elégedettségének ad hangot a nemzeti parlamentek 
képviselőinek, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság 
képviselőinek az ülésen való jelenlétével kapcsolatban, és rámutat, hogy a nemzeti és 
regionális kormányzatokkal, illetve közegészségügyi hatóságokkal való szoros 
együttműködés nagyban elősegíti majd a folyamatban lévő tevékenységeket. 

Iva Dimic, a Szlovén Köztársaságban működő rákmegfigyeléssel foglalkozó 
albizottság elnöke szintén vitaindító beszédet mond. Többek között felvázolja a 
szlovén nemzeti rákellenes program (NCCP) elemeit, amely minden polgár számára 
egyenlő hozzáférést biztosít a rákmegelőzéshez és -gyógyításhoz. 

Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a nemzeti parlamentek képviselőivel és 
a BECA tagjaival a következő témában: „Az uniós együttműködés erősítése a 
rákmegelőzés és -gyógyítás terén jelentkező nemzeti, regionális és társadalmi 
egyenlőtlenségek kezelése érdekében”. 

Bevezető előadást tart Birgitta Sacrédeus, a Régiók Bizottsága a rák elleni 
küzdelemre irányuló európai tervről szóló véleményének előadója.  Rámutat, hogy az 
egészségügyi politikák a 27 uniós tagállam közül 19-ben, többek között saját 
országában, Svédországban regionális hatáskörbe tartoznak, miközben hangsúlyozza, 
hogy a rák elleni küzdelemben kulcsfontosságú a digitalizáció, az adatok és a tudás 
többszintű megosztása. 
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A következő felszólaló Małgorzata BOGUSZ, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság a rák elleni küzdelemre irányuló európai tervről szóló véleményének 
előadója. Hangsúlyozza, 
hogy – amint azt az EGSZB véleményében egyértelművé tette – konkrét cselekvési 
forgatókönyvre van szükség az EBCP végrehajtásához, konkrét teljesítménymutatókkal 
és egyértelmű határidőkkel. 

Ezt eszmecsere követi, amelyen 9 BECA-tag és 15 nemzeti parlamenti képviselő szólal 
fel. 
A BECA alábbi tagjai szólaltak fel: Peter Liese (PPE, DE), Alessandra Moretti (S&D, 
IT), Ivars Ijabs (Renew, LV), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

Az alábbi nemzeti parlamenti képviselők szólaltak fel: Annamaria Parente (az Olasz 
Köztársaság Szenátusa), Andreas Xanthos (görög parlament), Kovács József (Magyar 
Országgyűlés), Maria Deguara (máltai képviselőház), Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu 
(román parlament), Richard Raši (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa), Wieke 
Paulusma (Tweede Kamer, Hollandia), Savia Orphanidou (a Ciprusi Köztársaság 
képviselőháza), Renata Sabljar Dracevac (horvát parlament), Mara Lapia (olasz 
képviselőház), Konstantinos Blouchos (görög parlament), Maria Domenica Castellone 
(az Olasz Köztársaság Szenátusa), Pascale Gruny (francia szenátus), Angela Ianaro 
(olasz képviselőház), Zuzana Šebová (a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa).

John Ryan, a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának 
igazgatója szólal fel, válaszolva a nemzeti parlamentek képviselői és a BECA tagjai 
által kifejtett véleményekre és aggodalmakra. Hangsúlyozza, hogy az EBCP az 
egységes egészségügyi megközelítésen alapul, azaz nemcsak a közegészségügyre, 
hanem az uniós politikák valamennyi aspektusára kiterjed. Elmondja, hogy a Bizottság 
jelenleg véglegesíti az összes intézkedést, felelősségi kört és menetrendet tartalmazó 
végrehajtási tervet, amely ütemtervként szolgál majd az EBCP végrehajtásának több 
éven keresztül történő nyomon követésére. 

Az ülés lezárásaként az elnök rámutat, hogy bár az egészségügyi ellátás a tagállamok 
hatáskörébe tartozik, az EU nem hagyhatja magára a polgárokat olyan súlyos 
egészségügyi fenyegetések esetén, mint a világjárvány vagy a rák. Rámutat a BECA 
bizottság munkájának és előkészítés alatt álló jelentésének fontosságára.

Az ülést 11.28-kor rekesztik be.

4. A következő ülés időpontja és helye

2021. október 14., 13.45–15.45
Brüsszel
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