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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)1014_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 14. října 2021 od 13:45 do 15:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 14. října 2021 v 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ1014_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda připomněl, že tento měsíc je „růžový říjen“, mezinárodní měsíc informovanosti 
o rakovině prsu, a zároveň uvedl, že rakovina prsu je nejčastější příčinou úmrtí na 
rakovinu u evropských žen, a zdůraznil, že je třeba dále optimalizovat screeningové 
pokrytí v celé Evropě. Zdůraznil význam „Evropských pokynů pro screening a 
diagnostiku rakoviny prsu“, které byly zveřejněny začátkem tohoto roku, a uvítal záměr 
Komise předložit příští rok návrh na aktualizaci doporučení Rady o screeningu rakoviny. 

Předseda rovněž připomněl nadcházející pracovní cestu zvláštního výboru BECA ve 
dnech 2. až 4. listopadu do sídla Světové zdravotnické organizace v Ženevě, jakož i do 
Lyonu, který je sídlem IARC, specializované agentury WHO pro boj proti rakovině a 
dalších renomovaných onkologických institutů. 
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3. Návrh zprávy zvláštního výboru BECA o posilování Evropy v boji proti rakovině – 
směrem ke komplexní a koordinované strategii

BECA/9/04494
2020/2267(INI)

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

AM – PE697.579v01-00
AM – PE697.582v02-00
AM – PE697.536v01-00
AM – PE697.580v01-00
AM – PE697.581v01-00
DT – PE660.088v01-00

Věcně příslušný výbor:
BECA

 projednání pozměňovacích návrhů

Předseda Bartosz Arłukowicz (EPP, PL) připomněl obrovský počet pozměňovacích 
návrhů (1537), které poslanci předložili k návrhu zprávy a jež poukazují na složitost 
onkologické prevence, kontroly a péče i na odhodlání členů BECA. Poukázal na to, že 
mezi hlavní témata pozměňovacích návrhů patří prevence, včetně otázek týkajících se 
alkoholu, tabáku a výživy, větší důraz na dětská a vzácná nádorová onemocnění, ochrana 
pracovníků před rakovinou související s výkonem povolání, více finančních prostředků 
na výzkum rakoviny, lepší využívání přeshraničních zdravotnických služeb a 
referenčních sítí, jakož i nerovnosti v prevenci rakoviny a onkologické péči mezi 
členskými státy i v jejich rámci.

Následovala výměna názorů mezi zpravodajkou, stínovými zpravodaji, dalšími poslanci 
a Komisí o široké škále témat, kterým se věnuje návrh zprávy a pozměňovací návrhy.

Zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) vystoupila s krátkým úvodem. 
Jako stínoví zpravodajové vystoupili následující poslanci: Peter Liese (EPP, DE), Nicolás 
González Casares (S&D, ES), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE) jménem stínové 
zpravodajky skupiny  Michèle Rivasiové (Verts/ALE, FR), Joëlle Mélin (ID, FR), Pietro 
Fiocchi (ECR, IT) a Giorgos Georgiou (Levice, CY).

V následujících kolech třech otázek a odpovědí se slova ujali mj. tito poslanci:
Cindy Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Stefania Zambelli (ID, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Alexis Georgoulis 
(Levice, EL), Romana Jerković (S&D, HR), Ondřej Knotek (Renew, CS), Angelo Ciocca 
(ID, IT), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Tomislav Sokol (PPE, HR), Sara Cerdas 
(S&D, PT), Ewa Kopacz (EPP, PL).
 
Zpravodajka se ve všech třech kolech ujala slova a zodpověděla na připomínky a dotazy 
poslanců.
Poté se ujal slova zástupce Komise John Ryan, ředitel ředitelství C (veřejné zdraví) GŘ 
SANTE, který se ztotožnil s názory poslanců EP na řadu otázek a ocenil celkově pozitivní 
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poselství, jež pozměňující návrhy přinášejí, přičemž zdůraznil průřezový charakter 
evropského plánu boje proti rakovině (EBCP) a synergie s programem Horizont Evropa 
a Fondem soudržnosti. Kromě toho nastínil podrobná prováděcí opatření plánu EBCP.

Předseda ve svých závěrečných připomínkách zdůraznil, že EU musí řešit nerovnosti v 
prevenci rakoviny a onkologické péči a že Komise musí společně s členskými státy 
vypracovat způsob, jak zajistit přístup k protinádorovým léčivým prostředkům, a to i 
prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek. 

Schůze skončila v 15:40.

4. Datum a místo konání příští schůze

8. listopadu 2021, 13:45–15:45 (Brusel)
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LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
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LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
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Angelo Ciocca, Johan Danielsson, Pietro Fiocchi, Cindy Franssen, Giorgos Georgiou, Nicolás González Casares, Ondřej Knotek, 
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