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BRÜSSZEL

Az ülést 2021. november 8-án, kedden, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ1108_01

A napirendet elfogadják.

2. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása

2021. szeptember 9. PV–PE 697.547v01-00
2021. szeptember 27., hétfő PV–PE 697.649v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei

Az elnök üdvözli a képviselőket, kiemelve, hogy több mint egy év elteltével ülnek össze 
először személyesen a bizottság ülésén. Ez az új rendszer összhangban van az EP 
elnökének közelmúltbeli határozatával, amely szerint a távoli részvételi rendszer már nem 
alkalmazandó a plenáris és bizottsági ülésekre, és a Parlament a rendes eljárások szerint 
folytatja munkáját. Az elnök elégedettségét fejezi ki amiatt, hogy a képviselők végre 
személyesen találkozhatnak. Emlékeztet továbbá a BECA jelentéstervezetéről a 
december 6-i BECA-ülésen tartandó közelgő szavazásra, és felkéri a képviselőket, hogy 
legyenek jelen a legfontosabb szavazáson. 
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Az elnök említést tesz továbbá a BECA bizottság Genfbe, a WHO székhelyére, 
valamint a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökséghez, Lyonba tett látogatásról. Ismerteti a 
látogatás tartalmát, ugyanakkor elégedettségét fejezi ki a látogatás sikeres kimenetele és 
a levont tanulságok miatt, és őszinte köszönetet mond azoknak, akik részt vettek a 
küldetésen és megszervezték azt.

4. 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)

Illetékes: BECA

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

 Módosítások második megvitatása

Az elnök, Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) ismerteti a napirend fő pontját, azaz a 
képviselők által a BECA jelentéstervezetéhez benyújtott módosítások második fordulóját. 
Mint legutóbb, észrevételezi a beérkezett módosítások figyelemre méltó számát (1537), 
amely rámutat a rákmegelőzés, -ellenőrzés és -gondozás összetettségére, valamint arra, 
hogy a képviselők elkötelezettek a téma iránt. Rámutat, hogy – amint azt az előző vita is 
mutatta – számos kérdésben általános egyetértés van, a megelőzés, különösen a mérsékelt 
alkoholfogyasztás, az élelmiszerek címkézése és az e-cigaretták kérdése azonban 
ellentmondásosabb. Megjegyzi, hogy árnyéküléseket és technikai találkozókat tartanak, 
és felkéri az előadót, hogy adjon rövid áttekintést az ott elért eredményekről.

Eszmecsere következik az előadó, az árnyékelőadók és a jelen lévő többi képviselő, 
valamint a Bizottság között a jelentéstervezetben és a módosításokban tárgyalt témák 
széles köréről.  A megbeszélés többek között a következő főbb kérdésekre összpontosít: 

 egyenlőtlenségek Európa-szerte a megelőzési szolgáltatásokhoz, a korai 
felismeréshez és a minőségi ellátáshoz való hozzáférés terén; a kohéziós 
alapoknak kulcsszerepet kell játszaniuk az egészségügyi infrastruktúra 
kiépítésében és a munkaerő megerősítésében;

 nemzetközi együttműködés: együttműködés a WHO-val és ajánlásainak 
végrehajtása;

 új kezelések és gyógyszerek kutatása, és kutatás a megelőzés területén is, több 
rákkeltő anyag azonosítása révén;

 határokon átnyúló egészségügyi ellátás; a betegek jogai és a második véleményhez 
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való jog;
 elektromos cigaretták: segíthetik a súlyos dohányosokat a dohányzásról való 

leszokásban, de meg kell győződni arról, hogy nem jelentik a gyermekek számára 
a dohányzás megkezdésének lehetőségét; be kell tiltani az e-cigaretták ízesített 
utántöltőit, amelyek vonzóak a gyermekek számára;

 alkohol: kiegyensúlyozott kompromisszumra van szükség; fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy az alkohol rákkeltő hatású, de visszafogottabb címkék 
formájában, mint a cigaretták esetében;

 a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog;
 nincs szükség új uniós kompetenciákra, de jobban ki kell használni a meglévő 

kompetenciákat; 
 a rákgyógyszerek közös közbeszerzése.

Véronique Trillet-Lenoir előadó (Renew, FR) rövid bevezetőjét követően a következő 
képviselők szólalnak fel az árnyékelőadók közül:
Peter Liese (PPE, DE), Estrella Durá Ferrandis (S& D, ES) a képviselőcsoport 
árnyékelőadója, Nicolas González Casares (S& D, ES) nevében, Manuela Ripa 
(Verts/ALE, DE) a képviselőcsoport árnyékelőadója, Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR) 
nevében, Joëlle Mélin (ID, FR).
Az alábbi képviselők szintén felszólalnak: Cindy Franssen (PPE, BE), Tomislav Sokol 
(PPE, HR).
Az előadó további két alkalommal szólal fel, hogy reagáljon a képviselők észrevételeire, 
és lezárja a vitát.

A Bizottság képviselője, John Ryan, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Főigazgatóság C igazgatóságának (Közegészségügy) igazgatója felszólal, hogy 
tájékoztassa a képviselőket számos témáról, többek között az alábbiakról: a határokon 
átnyúló egészségügyi ellátás, ahol folyamatban van a rákban mutatkozó 
egyenlőtlenségek nyilvántartásának létrehozása, míg a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásról szóló irányelv értékelése 2022-ben zárul le; klinikai vizsgálatok, amelyek 
esetében 2022-től új rendszert kell alkalmazni a klinikai vizsgálatok észszerűsítésére; az 
alkoholfogyasztás 2025-ig történő 10%-os csökkentésére vonatkozó cél; az európai 
rákellenes terv (EBCP) végrehajtását illetően rámutat, hogy létrehoztak egy tagállami 
csoportot, és bejelenti, hogy néhány napon belül közzéteszik az EBCP részletes 
végrehajtási intézkedéseit felvázoló ütemtervet.

Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak határozottabban kell 
fellépnie a rákellenes gyógyszerekhez és kezelésekhez való hozzáférés és azok 
megfizethetősége tekintetében az egész Unióban, miközben kitart amellett, hogy 
pragmatikus és megoldásorientált BECA-jelentésre van szükség.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. december 6., 13.45–15.45 és 16.15–18.15 (Brüsszel)

Az ülést 14.55-kor berekesztik.
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