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Az ülést 2021. október 14-én, csütörtökön, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) 
elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ1014_01

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök emlékeztet arra, hogy „Rózsaszín október” van, amely a nemzetközi emlőrákkal 
kapcsolatos tudatosság hónapja, emlékeztetve arra is, hogy az európai nők körében a 
rákos megbetegedések halálozásának fő oka az emlőrák, és hangsúlyozza, hogy Európa-
szerte tovább kell optimalizálni a szűrési lefedettséget. Hangsúlyozza az idei évben 
közzétett, az emlőrák szűrésére és diagnosztizálására vonatkozó európai iránymutatások 
fontosságát, és üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy jövőre javaslatot 
nyújtson be a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlás frissítésére. 

Az elnök emlékeztet továbbá a Genfbe, az Egészségügyi Világszervezet székhelyére, 
valamint Lyonba, az IARC, a WHO rákkal foglalkozó szakosított ügynöksége és más 
elismert rákintézetek székhelyére november 2. és 4. között indítandó BECA-küldöttségre. 
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3. A BECA bizottság „Európa megerősítése a rák elleni küzdelemben – egy átfogó és 
koordinált stratégia kialakítása felé” című jelentéstervezete
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 Módosítások megvitatása

Az elnök, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) emlékeztet a képviselők által a 
jelentéstervezettel kapcsolatban benyújtott módosítások figyelemre méltó számára 
(1537), amely rámutat a rákmegelőzés, -ellenőrzés és -gondozás összetettségére, valamint 
a BECA-tagok elkötelezettségére. Rámutat arra, hogy a módosítások fő témái között 
szerepelt a megelőzés, beleértve az alkohol, a dohányzás és a táplálkozás témáját, a 
gyermekkori és ritka rákos megbetegedésekre való nagyobb összpontosítás, a 
munkavállalók munkával összefüggő rákos megbetegedésekkel szembeni védelme, a 
rákkutatás finanszírozásának növelése, a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatások 
és referenciahálózatok jobb kihasználása, valamint a rákmegelőzés és -gondozás terén 
fennálló egyenlőtlenségek a tagállamok között és azokon belül.

Az ülésen eszmecsere folyik az előadó, az árnyékelőadók és a többi képviselő, valamint 
a Bizottság között a jelentéstervezetben és a módosításokban tárgyalt témák széles 
köréről.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót egy rövid bevezetőre. Ezután 
árnyékelőadóként a következő képviselők szólalnak fel: Peter Liese (PPE, DE), Nicolás 
González Casares (S&D, ES), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE) a csoport árnyékelőadója, 
Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR) nevében, Joëlle Mélin (ID, FR), Pietro Fiocchi (ECR, 
IT) és Giorgos Georgiou (The Left, Ciprus).

A következő képviselők szintén felszólalnak a kérdések és válaszok egymást követő 
három köre során:
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Stefania Zambelli (ID, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Alexis Georgoulis (The 
Left, 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 (PPE, PL).
 
Az előadó mind a három körben felszólal, hogy válaszoljon a képviselők észrevételeire 
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és kérdéseire.
John Ryan, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság C igazgatóságának 
(Közegészségügy) igazgatója, aki a Bizottság képviseletében szólal fel, számos 
kérdésben osztja az európai parlamenti képviselők nézeteit, és méltatja a módosítások 
által hordozott általános pozitív üzeneteket, kiemelve az európai rákellenes terv (EBCP) 
horizontális jellegét, valamint a Horizont Európával és a Kohéziós Alappal való 
szinergiákat. Emellett részletes végrehajtási intézkedéseket vázol fel az EBCP-vel 
kapcsolatban.

Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza, hogy az EU-nak foglalkoznia kell a 
rákmegelőzés és a rákgondozás terén fennálló egyenlőtlenségekkel, és a Bizottságnak a 
tagállamokkal együtt ki kell dolgoznia egy módot a rákgyógyszerekhez való hozzáférés 
biztosítására, többek között közös közbeszerzés révén. 

Az ülést 15.40-kor berekesztik.

4. A következő ülés időpontja és helye

2021. november 8., 13.45–15.45 (Brüsszel)
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