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Illum jimmarka t-tnedija tal-ewwel u l-uniku Intergrupp Parlamentari tal-UE li jittratta esklussivament mal-kanċer:
l-Intergrupp dwar il-Ġlieda Kontra il-Kanċer. Dan il-grupp informali ta’ membri minn partiti differenti tal-Parlament
Ewropew (MPE) huwa ppresedut mill-MPE Cristian Bușoi (PPE) u kopresedut mill-MPE Alessandra Moretti (S&D),
Aldo Patriciello (PPE), Frédérique Ries (Renew), mal-Koalizzjoni Ewropea tal-Pazjenti tal-Kanċer (ECPC) li tipprovdi
s-Segretarjat.
L-avveniment ta’ tnedija virtwali jgħaqqad MPE u firxa ta’ kelliema ta’ livell għoli, inkluż il-Kummissarju għas-Saħħa
Stella Kyriakides u l-President tal-Bord ta’ Missjoni dwar il-Kanċer, il-Professur Walter Ricciardi, biex jiddiskutu limportanza tal-kunċett tal-“Missjoni” fil-qasam tal-kanċer fi żminijiet ta’ pandemiji bħall-COVID-19 u r-rwol ta’
dawk li jfasslu l-politika u tal-partijiet interessati, inklużi organizzazzjonijiet tal-pazjenti bħall-ECPC.
“Il-battalja kontra l-kanċer ma tistax issir minn attur wieħed, hija opportunità għall-partijiet interessati fil-livelli
kollha u f’firxa ta’ esperjenzi u sfondi biex jikkollaboraw għall-benefiċċju tal-Ewropej kollha. Il-Pjan tal-Ewropa biex
Jingħeleb il-Kanċer huwa att ta’ unità Ewropea”, qal l-MPE Rumen Cristian-Silviu Busoi (PPE), President talIntergrupp dwar il-Ġlieda Kontra l-Kanċer.
“Bħala l-ikbar assoċjazzjoni umbrella ta’ pazjenti bil-kanċer, aħna fl-ECPC onorati li nipprovdu lis-Segretarjat dan
l-Intergrupp ġdid importanti dwar il-kanċer. It-twelid tal-Intergrupp dwar il-Ġlieda Kontra l-Kanċer juri li l-kanċer
verament sar prijorità fl-Ewropa. Aħna ser naħdmu mal-membri tal-grupp biex niżguraw li l-pazjenti jkunu fil-qalba
tal-istrateġija tal-Ewropa għall-kanċer,” qal il-President tal-ECPC Kathi Apostolidis.
Minkejja l-isforzi biex jindirizzaw il-piż dejjem jikber tal-kanċer fl-Ewropa f’dawn l-aħħar snin, il-kanċer jibqa’
waħda mill-isfidi mediċi u tas-soċjetà ewlenin ta’ żmienna. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni għażlet il-kanċer
bħala waħda mill-ħames Missjonijiet ġodda tagħha ta’ riċerka u innovazzjoni tal-UE. L-għan tal-Missjoni dwar ilKanċer huwa li tikseb rata ta’ sopravivenza ta’ 75% sal-2030, minn 47% illum, billi tiffoka fuq il-prevenzjoni talkanċer, it-trattament, il-kura tas-superstiti, l-innovazzjoni soċjali u tiżgura t-tnaqqis tal-inugwaljanzi eżistenti.
Permezz tal-ħidma id f’id mal-Missjoni dwar il-Kanċer, il-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, li huwa mistenni
li jkun ippubblikat sal-aħħar tal-2020, se jiffoka fuq il-prevenzjoni, id-dijanjosi, it-trattament u l-kwalità tal-ħajja
tal-pazjenti u s-superstiti.
Bit-tnedija tal-Intergrupp dwar il-Ġlieda Kontra l-Kanċer, l-MPE juru l-appoġġ qawwi tagħhom u r-rieda politika
biex jieħdu l-azzjoni fuq il-kanċer sal-livell li jmiss. Il-membri tal-Intergrupp se jkunu jistgħu jiddedikaw ruħhom
aktar bis-sħiħ għall-ġlieda kontra l-kanċer u jaħdmu flimkien biex inaqqsu d-distakk bejn l-istituzzjonijiet Ewropej

u ċ-ċittadini tal-Ewropa. L-Intergrupp dwar il-Ġlieda Kontra l-Kanċer se jservi bħala forum għall-MPE mill-partiti
politiċi kollha biex jidħlu fi djalogu ma’ pazjenti, superstiti tal-kanċer u dawk li jieħdu ħsiebhom, soċjetajiet
xjentifiċi u mediċi, istituzzjonijiet ta’ riċerka, gruppi ta’ riflessjoni, tobba u riċerkaturi, dawk li jfasslu l-politika u lmexxejja tal-industrija tas-saħħa, is-soċjetà ċivili inġenerali, gvernijiet u istituzzjonijiet nazzjonali. Dan se jaġixxi
bħala kanal ta’ komunikazzjoni bidirezzjonali billi jorganizza seduti ta’ smigħ u dibattiti u missjonijiet ta’ tiftix talfatti dwar suġġetti saljenti bħall-prevenzjoni, l-aċċess għat-trattament, in-nuqqas ta’ mediċini, ir-riċerka dwar ilkwalità tal-ħajja bil-kanċer, l-innovazzjoni fil-kura tal-kanċer, u s-sopravivenza. L-Intergrupp se jinforma ddirezzjoni strateġika tal-Parlament Ewropew fil-ġlieda kontra l-kanċer, jiżgura l-kontinwità bejn il-mandat
preċedenti u dak kurrenti, u jiggwida l-ħidma tal-MPE fuq il-Missjoni dwar il-Kanċer u l-Pjan tal-Ewropa biex
Jingħeleb il-Kanċer fuq il-bażi ta’ soluzzjonijiet mhux partiġġjani u tal-evidenza.
Dan l-Intergrupp ġdid ġie maħsub mill-ECPC bħala riżultat tal-impenn u l-involviment kontinwi tiegħu fit-twaqqif
ta’ “Missjonijiet” b’appoġġ għall-Kummissjoni Ewropea u flimkien ma’ membri prominenti tal-Akkademja Ewropea
tax-Xjenzi tal-Kanċer (EACS). L-ECPC, bl-organizzazzjonijiet tagħha ta’ pazjenti bil-kanċer b’450 membru madwar
l-UE, ser taġixxi bħala l-intermedjarju bejn l-Intergrupp Parlamentari dwar il-Kanċer u s-soċjetà ċivili inġenerali. Filkapaċità tagħha bħala s-Segretarjat tal-intergrupp, l-ECPC ser tipprovdi lill-membri b’aċċess għal testimonjanzi
reali u esperjenzi tal-pazjenti, filwaqt li tippermetti liċ-ċittadini jesprimu l-ħtiġijiet tagħhom direttament lil dawk li
jfasslu l-politika Ewropej. L-ECPC għandha l-abbiltà li taqsam l-għarfien bejn in-netwerk pan-Ewropew tagħha ta’
organizzazzjonijiet, biex tinfluwenza l-politiki dwar is-saħħa pubblika u l-kanċer.
///
Dwar il-Koalizzjoni Ewropea tal-Pazjenti tal-Kanċer u l-Intergruppi Parlamentari
Il-Koalizzjoni Ewropea tal-Pazjenti tal-Kanċer (ECPC) hija l-vuċi tal-pazjenti tal-kanċer fl-Ewropa. B’aktar minn 450
membru, l-ECPC hija l-ikbar assoċjazzjoni tal-pazjenti tal-kanċer umbrella tal-Ewropa, li tkopri t-28 stat membru
tal-UE u ħafna pajjiżi oħra Ewropej u mhux Ewropej. L-ECPC tirrappreżenta pazjenti li ġew milquta mit-tipi kollha
ta’ kanċer, mill-iktar rari għall-iktar komuni.
L-Intergrupp Parlamentari huwa grupp informali ta’ MPE minn partiti differenti li jixtiequ jenfasizzaw u
jippromwovu ideat kondiviżi. Dan iservi bħala forum, ġeneralment f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ partijiet
interessati esterni, fejn il-kompetenza tista’ tinqasam, u x-xogħol leġiżlattiv fuq ċerti suġġetti jista’ javvanza.
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