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ES kovos su narkotikais veiksmų planas (2005–2008 m.)

(2005/C 168/01)

Įžanga

Narkotikai yra vienas kelia iš Europos piliečiams didžiausią susirūpinimą ir rimtą grėsmę Europos visuo-
menės saugumui bei sveikatai keliančių reiškinių. Probleminių narkotikų vartotojų skaičius ES siekia 2 mili-
jonus. Narkotikų vartojimas, ypač jaunimo tarpe, pasiekė iki šiol neregėtai didelį mastą. ŽIV/AIDS atvejai
narkotikų vartotojų gretose kelia vis didesnį susirūpinimą daugelyje valstybių narių. Pagrindų direktyvos,
nustatančios nusikalstamų veikų ir bausmių prekybos narkotikais srityje sudedamųjų dalių minimalias
nuostatas, priėmimas atspindėjo tvirtos pozicijos kovojant su prekyba narkotikais visais lygiais svarbą ir
transnacionalinio bei nuoseklaus požiūrio kovojant su prekyba narkotikais, poreikį (1). Kadangi narkotikų
problema yra globali, ES imasi veiksmų naudodama įvairius politinius instrumentus, pvz., dialogą apie
narkotikus su įvairiais pasaulio regionais. Europos Sąjunga išlaiko savo politinį prioritetą — surasti realų ir
veiksmingą šios globalios problemos sprendimo būdą.

2004 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su narkotikais strategiją (2005–
2012 m.), kuria nustatoma dviejų iš eilės ketverių metų veiksmų planų, kuriuos turi pateikti Komisija,
struktūra, uždaviniai ir prioritetai. Ši strategija yra daugiametės Hagos programos, skirtos laisvės, saugumo
ir teisingumo stiprinimui, ES neatskiriama dalis (2).

Strategijoje numatyti pagrindiniai tikslai:

— pasiekti aukštą sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės sanglaudos lygį papildant valstybių narių
veiksmus, skirtus narkotikų vartojimo, priklausomybės ir su narkotikais susijusio žalingo poveikio svei-
katai ir visuomenei prevencijai ir mažinimui.

— deramai atsižvelgiant į ES pasiekimus ir vertybes pagrindinių teisių ir laisvių srityse, užtikrinti aukštą
saugumo lygį plačiajai visuomenei imantis veiksmų kovojant su narkotikų gamyba, tarptautine prekyba
narkotikais bei prekursorių panaudojimu narkotikams gaminti ir stiprinant prevencinius veiksmus prieš
nusikaltimus, susijusius su narkotikais, vykdant veiksmingą bendru požiūriu pagrįstą bendradarbiavimą.
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(1) OL L 335, 2004 11 11; Komisija vėliausiai iki 2009 m. gegužės 12 d. turi pateikti įvertinimo pranešimą pagal ES
kovos su narkotikais veiksmų planą 2009–2012 m.

(2) ES kovos su narkotikais strategijos 2.8 punktas: „Europos Vadovų Taryba pabrėžia, kad yra svarbu spręsti narkotikų
problemą išsamiai, subalansuotai ir derinant įvairias sritis – prevencijos politiką, pagalbą priklausomybės nuo narko-
tikų atveju ir reabilitaciją, kovos su neteisėta prekyba narkotikais ir prekursoriais bei pinigų plovimu politiką, įskaitant
tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą. Europos kovos su narkotikais strategija 2005–2012 m. papildys programą
po to, kai ją 2004 m. gruodžio mėn. patvirtins Europos Vadovų Taryba.“



— stiprinti ES koordinavimo mechanizmus siekiant užtikrinti, kad veiksmai nacionaliniu, regioniniu ir
tarptautiniu lygiu papildytų vienas kitą ir prisidėtų prie kovos su narkotikais politikos veiksmingumo
ES ir jos santykiuose su kitais tarptautiniais partneriais. Pastaruoju atveju reikalinga aiškesnė Europos
pozicija tarptautiniuose forumuose, pvz. JT ir jos specializuotose agentūrose, kuri parodytų, kad ES yra
pagrindinis donoras šioje srityje.

Strategijoje daugiausia dėmesio skiriama dviem pagrindiniams kovos su narkotikais politikos aspektams —
paklausos ir pasiūlos mažinimui. Ji taip pat apima keletą tarpusavyje susijusių temų: tarptautinį bendradar-
biavimą, mokslinius tyrimus, informaciją ir įvertinimą.

Komisijos siūlomame ir su kai kuriais pakeitimais Tarybos priimtame veiksmų plane atsižvelgiama į Komi-
sijos galutinį ES kovos su narkotikais strategijos ir ES kovos su narkotikais veiksmų plano (2000–2004 m.)
įvertinimą (1). Jame ypatingas dėmesys atkreipiamas į tas sritis, kuriose įvertinant buvo akcentuojama siek-
tina tolesnė pažanga. Jame dar kartą pakartojami pagrindiniai tikslai, kurie nebuvo pasiekti vadovaujantis
ankstesniuoju veiksmų planu. Be to, panaudojant specialiai tam sukurtą tinklalapį, įvyko pirminė Komisijos
konsultacija su pilietine visuomene dėl tolesnės politikos. Vykdant veiksmų planą, Komisija dar labiau išplės
tokias konsultacijas, kad įvairūs pilietinės visuomenės atstovai iš visos ES dalyvautų dialoge ieškant
geriausių narkotikų problemų sprendimo būdų.

Atsižvelgiant į galutinį tikslą, turėtų būti aiškiai suprantama, kad strategija ir veiksmų planas nėra savai-
minis problemos sprendimas; net jei bus pasiekti visi juose keliami tikslai, turime pripažinti, kad jie nebuvo
sėkmingi, jei nėra pasiektas rezultatas — kiekybiškai įvertinamas narkotikų problemos mūsų visuomenėse
sumažinimas. To tikisi Europos piliečiai. Galutinis veiksmų plano tikslas — didele dalimi sumažinti narko-
tikų vartojimą gyventojų tarpe ir sumažinti socialinę žalą bei žalą sveikatai, kurią kelia nelegalių narkotikų
vartojimas ir prekyba. Juo siekiama sukurti pagrindą harmoningam mechanizmui, kuris konkrečiais veiks-
mais padėtų sumažinti pasiūlą ir paklausą imantis.

Jie buvo pasirinkti remiantis šiais kriterijais:

— ES lygio veiksmai turi turėti akivaizdžią pridėtinę vertę, o jų rezultatai turi būti kiekybiškai įvertinami
bei realistiški.

— Veiksmai turi būti ekonomiškai efektyvūs ir tiesiogiai padėti siekti bent vieno strategijoje nurodyto
tikslo ar prioriteto.

— Veiksmų skaičius kiekvienoje srityje turėtų būti tikslingas ir realus.

Metodiniu požiūriu, Komisija ir Taryba šį veiksmų planą sukūrė ne kaip nekintamą politinių uždavinių
sąrašą, bet kaip dinamišką politikos instrumentą. Jis atitinka strategijos struktūrą ir tikslus, pagrindinis
dėmesys skiriamas konkretiems rezultatams tam tikrose prioritetų srityse. Visiems veiksmams numatytos
įvertinimo priemonės ir rodikliai. Juos parengti padėjo Europos narkotikų ir narkomanijos monitoringo
centras (EMCDDA) ir Europolas, kurie padės Komisijai stebėti, kaip yra įgyvendinamas veiksmų planas. Tuo
remdamasi Komisija išleis metinį pranešimą ir prireikus pasiūlys pataisas.

Plane aiškiai nurodoma atsakomybė už veiksmų įgyvendinimą ir galutiniai terminai. Kad įgyvendinimas
vyktų sklandžiai, bus teikiamos tikslų, kurių galutiniai terminai yra pasibaigę arba kurių nebus įmanoma
pasiekti, įgyvendinimo rekomendacijos arba paaiškinimai, kodėl jie nebuvo įgyvendinti. 2008 m. Komisija
atliks poveikio įvertinimą, kad pateiktų antrą veiksmų planą 2009–2012 m. Galutinį strategijos ir veiksmų
plano įvertinimą Komisija atliks 2012 m. Šie įvertinimai griežtai neapsiribos veiksmų planu ir apims, atsi-
žvelgiant į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro ir Europolo veiklą, bendrą narkotikų situa-
cijos Europoje raidą.

Šiame veiksmų plane keliami dideli uždaviniai, tačiau jis atitinka problemų, su kuriomis susiduria ES pilie-
čiai, svarbą. Jame laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų bei paliekama visiška laisvė imtis
vietinių regioninių, nacionalinių ir transnacionalinių veiksmų, bet tuo pačiu visi dalyviai skatinami išsiaiš-
kinti, kaip šie veiksmai gali papildyti vienas kitą ir prisidėti prie ES kovos su narkotikais strategijos tikslų
įgyvendinimo.
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(1) KOM(2004) 707 galutinis.



KOORDINAVIMAS

Nustatomas rezultatas:

Koordinavimas yra itin svarbus nustatant ir vykdant sėkmingą kovos su narkotikais strategiją. Kovos su narkotikais politikos koordinavimas ES lygiu turėtų būti vykdomas per Horizontaliąją kovos su narkotikais
grupę. Horizontalioji kovos su narkotikais grupė turėtų reguliariai skirti dėmesį kovos su narkotikais politikos išorės aspektams. Nacionalinės institucijos, atsakingos už kovos su narkotikais klausimų ir politikos
koordinavimą, prisidės prie ES veiksmų planų praktinio įgyvendinimo įgyvendindamos nacionalines programas.

(Susiję strategijos prioritetai 17, 18, 19, 20, 21)

Tikslas Veiksmai Tvarkaraštis (1) Atsakinga
šalis (2) (3) (4) Įvertinimo priemonė/rodiklis

1. Užtikrinti subalansuotą, derinant įvairias sritis požiūrį Valstybėms narėms, deramai atsižvelgiant į nacionali-
nius teisės aktus ir administracines struktūras, priimti
kovos su narkotikais bendrą nacionalinę strategiją ir
vieną arba kelis veiksmų planus bei užtikrinti, kad
nacionalinės strategijos/veiksmų planai atitiktų ES stra-
tegiją/veiksmų planus.

2007 m. VN Komisijos metinis pranešimas apie nacionalines strate-
gijas/veiksmų planus, parengtus bendradarbiaujant su
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centru

2. Veiksmingai koordinuoti veiksmus ES ir nacionaliniu
lygiu

Valstybėms narėms ir Komisijai sukurti visapusiškai
veikiantį kovos su narkotikais koordinavimo mecha-
nizmą ir paskirti asmenį, departamentą ar instituciją
kovos su narkotikais koordinatoriumi.

2007 m. VN
KOM

Valstybių narių pranešimas Komisijai apie esamas nacio-
nalines koordinavimo struktūras
Komisijos metinis pranešimas apie nacionalines
struktūras bendradarbiaujant su Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėjimo centru

3. Stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą 1. Komisijai išleisti Žaliąją knygą apie veiksmingus
bendradarbiavimo su pilietine visuomene būdus.

2006 m. KOM Komisijos Žalioji knyga

2. Valstybėms narėms sudaryti galimybę pilietinei
visuomenei išreikšti savo požiūrį

2007 m. VN Valstybių narių ataskaita Horizontaliajai kovos su narko-
tikais grupei iki 2008 m.

4. Veiksmingai koordinuoti veiksmus Taryboje 1. Horizontaliajai kovos su narkotikais grupei sutelkti
savo veiklą ES veiksmų plano įgyvendinimo stebė-
senai

Vykdomas Taryba Komisijos metinė pažangos apžvalga

2. Horizontalioji kovos su narkotikais grupė yra
pagrindinis ES kovos su narkotikais koordinavimo
forumas Taryboje. Veiksmingai koordinuoti jos ir
kitų Tarybos darbo grupių, sprendžiančių narkotikų
problemas, veiksmus, įskaitant išorės santykius
(pvz., policijos bendradarbiavimo darbo grupė,
muitinių bendradarbiavimo darbo grupės, organi-
zuoto nusikalstamumo tarpdisciplininė grupės,
visuomenės sveikatos darbo grupės ir kt.)

Vykdomas PIRM
Taryba

Kitų Tarybos darbo grupių (arba pirmininkaujančios vals-
tybės narės) ataskaita Horizontaliajai kovos su narkoti-
kais grupei apie su narkotikais susijusias problemas
Atitinkamoms darbo grupėms pateikti diskusijų Horizon-
taliojoje kovos su narkotikais grupėje dėl išorės santykių
narkotikų klausimais rezultatai ir atvirkščiai.
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5. Sistemingai taikyti kovos su narkotikais politiką santy-
kiuose ir susitarimuose su atitinkamomis trečiosiomis
šalimis

1. Užtikrinti, kad ES veiksmų planai įvairiems regio-
nams būtų priimami tik tuo atveju, jei jų įgyvendi-
nimui skiriama pakankamai išteklių.

Vykdomas Taryba Komisijos pranešimas iki 2008 m.

2. Įtraukti konkrečią nuostatą dėl bendradarbiavimo
kovos su narkotikais srityje naujuose susitarimuose
su trečiosiomis šalimis/regionais. Horizontaliajai
kovos su narkotikais grupei turėtų būti pranešta apie
pradėtas atitinkamas derybas.

Kasmetinis Taryba
KOM

Naujų susitarimų, kuriuose numatyta konkreti nuostata
dėl kovos su narkotikais, skaičius

6. Palaikyti reguliarų forumą, skirtą ES koordinavimui Pirmininkaujančiai valstybei narei suteikti galimybę
susitikti atsakingiems už kovos su narkotikus koordi-
navimą asmenims, kad jie pasikeistų informacija apie
pokyčius nacionaliniu lygiu, peržiūrėtų glaudesnio
bendradarbiavimo galimybes ir sutelktų dėmesį į ES
veiksmų plano įgyvendinimą.

Du kartus per
metus

PIRM
VN
KOM

Susitikimų rezultatai

PAKLAUSOS MAŽINIMAS

Nustatomas rezultatas:

Kiekybiškai įvertinamo narkotikų vartojimo, narkomanijos ir su narkotikais susijusių pavojų sveikatai bei visuomenei sumažinimo plėtojant ir gerinant veiksmingą ir integruotą viską apimančią žiniomis paremtą
paklausos mažinimo sistemą, įskaitant prevencijos, ankstyvo įsikišimo, gydymo, žalos sumažinimo, reabilitacijos ir socialinės reintegracijos priemones ES valstybėse narėse. Narkotikų paklausos mažinimo prie-
monėse turi būti atsižvelgiama į su sveikata susijusias ir socialines problemas, kurias sukelia neteisėtų psichoaktyvių medžiagų ir kombinuotas narkotikų vartojimas kartu su teisėtomis psichoaktyviomis medžia-
gomis, tokiomis kaip tabakas, alkoholis ir vaistai.

(Susiję strategijos prioritetai 23, 24 ir 25)

Tikslas Veiksmai Tvarkaraštis Atsakinga šalis Įvertinimo priemonė/rodiklis

7. Didinti narkotikų paklausos mažinimo priemonių
taikymo sritį, galimybes jomis naudotis ir jų veiks-
mingumą.

Didinti narkotikų paklausos mažinimo programų
taikymo sritį, galimybes jomis naudotis ir jų įvertinimą
bei užtikrinti veiksmingą įvertintos geriausios praktikos
platinimą.
Veiksmingiau naudoti ir reguliariai atnaujinti Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centro, paremtos
Narkotikų paklausos mažinimo veiksmų pasikeitimo
programa, ir kitas duomenų bazes

2007 m. VN
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras

Galimybių naudotis narkotikų paklausos mažinimo prie-
monėmis ir jų veiksmingumo kokybinė bei kiekybinė
analizė (Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo
centro gydymo paklausos rodikliai, Narkotikų paklausos
mažinimo veiksmų pasikeitimo programos duomenų
analizė).
Visų gyventojų ir moksleivių narkotikų vartojimas ir
rizikos suvokimas pagal tyrimus (Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėjimo centras)
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8. Suteikti daugiau galimybių naudotis mokykloms skir-
tomis prevencijos programomis ir gerinti jų veiks-
mingumą pagal nacionalinius teisės aktus

1. Užtikrinti, kad išsamios, veiksmingos ir įvertintos
legalių psichoaktyvių medžiagų ir nelegalių
psichoaktyvių medžiagų ir kombinuoto narkotikų
vartojimo prevencijos programos, būtų įtrauktos į
mokyklų programas arba vykdomos kuo plačiau.

2007 m VN Valstybių narių, įgyvendinusių išsamias, veiksmingas
psichoaktyvių medžiagų prevencijos programas moky-
klose, skaičius; programose dalyvavusių moksleivių
procentas

2. Remti viešųjų tarnybų, mokyklų bendruomenių ir
atitinkamų nevyriausybinių organizacijų bendrų
prevencinių programų įgyvenimą bei rengimą

2007 m. VN Idem

9. Sukurti, vystyti ir tobulinti atrankinę prevenciją ir
naujus būdus tikslinėms grupėms pasiekti, pvz., naudo-
jant įvairias žiniasklaidos priemones ir naujas informa-
cines technologijas.

Sukurti ir tobulinti prevencijos programas konkrečioms
tikslinėms grupėms (pvz., gatvių prekeiviai, socialiai
nuskriaustųjų grupės, socialiai atskirti vaikai ir socia-
linės rizikos šeimos, nelankantys mokyklos jaunuoliai)
bei specifinėms situacijoms (pvz., narkotikai ir vaira-
vimas, narkotikų vartojimas darbo vietoje, narkotikai
pasilinksminimo vietose), atsižvelgiant į lyčių skir-
tumus.

2008 m. VN
KOM

Galimybių dalyvauti programose konkrečioms tikslinėms
grupėms (Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo
centras) mastas
Komisijos tyrimas dėl alkoholio, narkotikų ir vaistų
įtakos vairavimui iki 2008 m.
Darbo vietose įgyvendinusių programas valstybių narių
skaičius
Prevencijos projektų pasilinksminimo vietose skaičius,
apimtis ir įvertintas veiksmingumas (Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėjimo centras)

10. Tobulinti ankstyvo rizikos faktorių nustatymo ir anks-
tyvo įsikišimo metodus

1. Nustatyti rizikos faktorius, susijusius su įvairių tiks-
linių grupių, ypač jaunimo tarpe, bandymais vartoti
narkotikus bei išplatinti šią informaciją, kad ji būtų
panaudota ankstyvo įsikišimo programose bei
rengiant specialistus

Vykdomas VN Valstybių narių ataskaita apie rizikos faktorius, susijusius
su įvairių tikslinių grupių, ypač jaunimo tarpe, narkotikų
vartojimu

2. Užtikrinti specialistų, bendraujančių su potencialiais
narkotikų vartotojais, ypač jaunimo tarpe, profesinį
rengimą

Vykdomas VN VN ataskaita apie apskaičiuotą specialiai apmokytų
specialistų procentą iki 2008 m.
Amžius, kada buvo pradėta vartoti narkotikus/kada
pirmą kartą prireikė gydymo Pirmą kartą vartojusiųjų
narkotikus (Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo
centras)

3. Įgyvendinti ankstyvojo įsikišimo programas, įskai-
tant priemones, visų pirma susijusias su bandymais
naudoti psichoaktyvias medžiagas

Vykdomas VN Įgyvendintų ankstyvo įsikišimo programų skaičius
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)
Dalyvavusių programose gyventojų skaičius (Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

2005
7

8
C

168/5
Europos

Sąjungos
oficialusis

leidinys
LT



11. Užtikrinti, kad veiktų tikslinės ir įvairios gydymo ir
reabilitacijos programos bei galimybes jose dalyvauti

1. Suteikti patirtimi grindžiamo gydymo galimybės,
apimančias įvairius psichosocialinius ir farmakologi-
nius būdus ir atitinkančias gydymo paklausą

Vykdomas VN Gydymo paklausos ir galimybės juo pasinaudoti rodikliai
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

2. Sukurti strategijas ir gaires, kaip teikti daugiau
paslaugų narkotikų vartotojams ir kaip padidinti
galimybes pasinaudoti paslaugomis, kurios iki šiol
nebuvo išnaudotos

Vykdomas VN Gydymo paklausos ir galimybių juo pasinaudoti rodikliai
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras

3. Gerinti galimybes naudotis reabilitacijos ir socialinės
reintegracijos programomis ir jų taikymo sritį,
ypatingai kreipiant dėmesį i specializuotas (socia-
lines, psichologines, medicinos) paslaugas narkotikus
vartojančiam jaunimui

Vykdomas VN Žmonių, įtrauktų į šias programas, skaičius (Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

4. Organizuoti ir skatinti informacijos apie galimybes
pasinaudoti gydymo ir reabilitacijos programomis
platinimą

Vykdomas VN Nacionalinių ir vietos kampanijų skaičius (Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

12. Gerinti gydymo paslaugų kokybę Remti narkomanų gydymo patirties kaupimą, toliau
plėtojant ir remiant keitimąsi geriausia praktika šioje
srityje

2008 m. Taryba
KOM

Komisijos pranešimas iki 2007 m.

13. Toliau ieškoti alternatyvų narkomanų įkalinimui ir
paslaugoms, susijusioms su narkotikais, įkalintiems
asmenims, deramai atsižvelgiant į nacionalinius teisės
aktus

1. Veiksmingai naudoti alternatyvas narkomanų įkali-
nimui ir toliau jų ieškoti

Vykdomas VN Valstybių narių ataskaita Horizontaliajai kovos su narko-
tikais grupei iki 2008 m.

2. Kurti prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo
paslaugas įkalintiems asmenims, reintegracijos
paslaugas po išleidimo į laisvę ir metodus, padedan-
čius stebėti/analizuoti narkotikų vartojimą tarp
kalinių

Vykdomas VN
KOM

Komisijos rekomendacijos pasiūlymas iki 2007 m.
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14. Sveikatos rizikos dėl narkotikų vartojimo prevencija Įgyvendinti Tarybos rekomendaciją dėl žalos sveikatai,
dėl priklausomybės nuo narkotikų, prevencijos ir maži-
nimo

Vykdomas VN Komisijos pranešimas iki 2006 m.

15. Teikti žalos sumažinimo paslaugomas ir sudaryti gali-
mybes jomis naudotis

Užtikrinti galimybę narkomanams naudotis visomis
atitinkamomis paslaugomis ir gydymo galimybėmis,
skirtomis žalai sumažinti deramai atsižvelgiant į nacio-
nalinius teisės aktus

Vykdomas VN Gydymo paklausos ir galimybių juo pasinaudoti rodikliai
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)
Įvairių valstybėse narėse teikiamų žalos ir neigiamo
poveikio sumažinimo paslaugų tipų analizė (Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

16. Užkirsti kelią ŽIV/AIDS, hepatito C, kitų per kraują
pernešamų infekcijų plitimui

Užtikrinti visapusiškų ir suderintų nacionalinių ir (arba)
regioninių ŽIV/AIDS, hepatito C, kitų per kraują
pernešamų ligų programų įgyvendinimą. Šios
programos turėtų būti integruotos į bendras socialines
ir sveiktos priežiūros paslaugos.

Vykdomas VN
KOM

ŽIV, hepatito C ir kitų infekcijų paplitimo rodikliai
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

17. Mažinti su narkotikų vartojimu susijusių mirčių
skaičių

Su narkotikų vartojimu susijusių mirčių skaičiaus
mažinimą numatyti konkrečiu tikslu visuose lygiuose
su specialiomis šiam tikslui sukurtomis priemonėmis,
pvz., mobiliai socialine veikla, įskaitant gatvėse
dirbančių padalinių darbą, pasitelkus tinkamai apmo-
kytus sveikatos priežiūros darbuotojus

Vykdomas VN Su narkotikų vartojimu susijusių mirčių skaičiaus rodiklis
(Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centras)

PASIŪLOS MAŽINIMAS

Nustatomas rezultatas:

ES ir jos valstybių narių teisėsaugos įsikišimo ir veiksmų, skirtų kovoti su narkotikų gamyba, prekyba jais, prekursorių panaudojimu narkotikams gaminti, įskaitant tokį į ES importuojamų sintetinių narkotikų
prekursorių panaudojimą, prekyba narkotikais ir terorizmo finansavimu, pinigų, gautų vykdant su narkotikais susijusius nusikaltimus, plovimu, kiekybiškai įvertinamas veiksmingumo, produktyvumo ir sukauptų
žinių gerinimą. Tai turi būti pasiekta daugiausia dėmesio skiriant su narkotikais susijusiam organizuotam nusikalstamumui, naudojant esamas priemones ir sistemas, prireikus vykdant regioninį ar teminį bendra-
darbiavimą ir ieškant būdų sustiprinti prevencinę veiklą, skirtą su narkotikais susijusiems nusikaltimams užkardyti.

(Susiję strategijos prioritetai 27.1, 27.2, 27.3 ir 27.4)

Tikslas Veiksmai Tvarkaraštis Atsakinga šalis Įvertinimo priemonė/rodiklis

18. Intensyvinti ir vystyti bendradarbiavimą tarp valstybių
narių teisėsaugos srityje ir prireikus su Europolu, Euro-
just, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizaci-
jomis prieš tarptautinę organizuotą narkotikų gamybą
ir prekybą

1. Įgyvendinti:
— operatyvinius teisėsaugos projektus, pvz.,

bendras tyrimo grupes, bendras muitinių opera-
cijas ir bendrus tyrimusi

— teisėsaugos žvalgybinius projektus, skirtus žval-
gybai ir atliktoms intervencijoms gerinti Šie
projektai turėtų apimti mažiausiai 2 valstybes
nares ir daugiausia dėmesio juose turėtų būti
skirta kovai su narkotikų gamyba, neteisėta tarp-
tautine prekyba ir šia veikla užsiimančiais nusi-
kaltėlių tinklais.

Vykdomas VN (5)
Europolas
Eurojust

Inicijuotų ar užbaigtų operatyvinių ir žvalgybinių teisė-
saugos projektų skaičius
Areštuotų prekursorių ir narkotikų kiekis bei vertė
Išardytų nusikalstamų grupuočių skaičius
Panaikintų nelegalių laboratorijų skaičius

2005
7

8
C

168/7
Europos

Sąjungos
oficialusis

leidinys
LT



2. Stengtis visapusiškai pasinaudoti operatyviniu ir
strateginiu Europolo potencialu, remiantis esamu
Europolo ir jo nacionalinių padalinių bendradarbia-
vimu bei gerinant žvalgybinį darbą, susijusį su
tiekimu ir platinimu:
— valstybėms narėms gerinant nuoseklumą perduo-

dant svarbią operatyvinę informaciją (infor-
maciją, nurodytą analizei skirtų darbo bylų užve-
dimo pavedimuose) apie prekybos narkotikais
grupes ir kelius agentūrai pagal Europolo
konvencijos nuostatas dėl tokio pasikeitimo
informacija

— valstybėms narėms gerinant nuoseklumą perduo-
dant Europolui duomenis apie areštavimą;

— Europolui užtikrinant būtų galima naudoti
sukauptą informaciją valstybių narių operatyvi-
niame ir strateginiame darbe;

— Europolui teikiant reguliarius strateginius
grėsmės įvertinimus, pagristus šiais duomenimis;

— Įvertinant žvalgybos informacijos rinkimo ciklo,
analizės, skleidimo ir su tuo susijusių operaty-
vinių veiksmų sėkmę bei operatyvinį poveikį bei
siekiant ištaisyti taip pastebėtus trūkumus.

Vykdomas VN
Europolas

Europolo ataskaitos

3. Stiprinti ES išorės sienų kontrolę, kad būtų sustab-
dytas narkotikų srautas iš trečiųjų šalių.

Vykdomas VN Prie išorės sienų areštuotų prekursorių ir narkotikų kiekis
bei vertė
Valstybių narių ataskaitos apie veiksmus, kurių ėmėsi
tarnybos, kad sustiprintų išorės sienų kontrolę

4. Imtis konkrečių veiksmų kovojant su tarptautine
prekyba narkotikais ES viduje.

Vykdomas VN Valstybių narių ataskaitos apie konkrečius veiksmus,
kurių buvo imtasi

5. Įvertinti, ar tikslinga skurti strategiją, kaip teisė-
saugos strateginiais ir operatyviniais tikslais pasinau-
doti heroino ir kokaino ekspertizės profiliavimo
rezultatais bei pateikti rekomendacijas šiuo klau-
simu.

2006 m. VN Galimybių studija, įskaitant parengtas rekomendacijas
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19. Sumažinti tarptautinę prekybą heroinu, kokainu ir
kanapėmis bei jų gamybą

Įgyvendinti bendrus daugiašakius operatyvinius ir žval-
gybinės informacijos rinkimo projektus, dalintis
geriausia praktika bei plėsti kovos su narkotikais veiklą.
Šioje srityje daugiausia dėmesio skirti užsienio šalims ir
regionams, susijusiais su heroino, kokaino ir kanapių
gamyba bei nelegaliu pardavimu ES.

Vykdomas VN
Europolas

Inicijuotų ar užbaigtų operacijų skaičius
Areštuoto heroino, kokaino ir kanapių kiekis bei vertė
Išardytų nusikalstamų grupuočių skaičius

20. Mažinti sintetinių narkotikų gamybą ir pasiūlą (amfe-
tamino tipo stimuliatorių)

1. Rengti operacijas ir žvalgybinės informacijos
rinkimo projektus, skirtus užkirsti kelią sintetinių
narkotikų gamybai ir prekybai bei kovoti su tuo. Šie
projektai turėtų apimti ne mažiau kaip 2 valstybes
nares. Šiuo atžvilgiu reikėtų visapusiškai pasinaudoti
Synergy projektu.

Vykdomas VN (6)
Europolas

Inicijuotų ar užbaigtų operacijų ir žvalgybinės informa-
cijos rinkimo projektų skaičius
Areštuotų sintetinių narkotikų ir sintetinių narkotikų
prekursorių kiekis bei vertė
Išardytų nusikalstamų grupuočių skaičius
Panaikintų nelegalių laboratorijų skaičius

2. Sukurti ilgalaikį sprendimo būdą ES lygiu, kaip teisė-
saugos strateginiais ir operatyviniais tikslais pasinau-
doti sintetinių narkotikų ekspertizės profiliavimo
rezultatais. Šį sprendimą turėtų surasti kartu dirb-
damos teisėsaugos ir kriminalistikos institucijos ir
remdamosi patirtimi šioje srityje

2008 m. VN
KOM
Europolas

Ataskaita apie ilgalaikio sprendimo būdo kūrimą (7)

3. Visiškai įgyvendinti Tarybos sprendimą dėl keitimosi
informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų
rizikos įvertinimą ir kontrolę

Vykdomas Taryba
VN
KOM
Europolas
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras
Europos
vaistų kont-
rolės tarnyba

Europolo/Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo
centro metinė ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui ir
Komisijai

21. Kovoti su nusikalstama veikla cheminių prekursorių
panaudojimo narkotikų gamybai ir kontrabandos
srityje, stiprinant valstybių narių ir tam tikrais atvejais
Europolo, Eurojust, trečiųjų šalių ir tarptautinių organi-
zacijų bendradarbiavimą teisėsaugos srityje

Įgyvendinti teisėsaugos projektus, pvz., Bendrą Europos
prekursorių kontrolės padalinio projektą. Šie projektai
turėtų apimti ne mažiau kaip 2 valstybes nares

Vykdomas VN (8)
Europolas
Eurojust

Inicijuotų ar užbaigtų teisėsaugos projektų skaičius
Areštuotų prekursorių ir narkotikų kiekis bei vertė
Išardytų nusikalstamų grupuočių skaičius

2005
7

8
C

168/9
Europos

Sąjungos
oficialusis

leidinys
LT



22. Užkirsti kelią prekursorių, ypač į ES importuotų sinte-
tinių narkotikų prekursorių, panaudojimui narkotikų
gamybai

1. Įgyvendinti Bendrijos teisės aktus dėl narkotikų
prekursorių, ypač valstybių narių bendradarbiavimą
sintetinių narkotikų prekursorių importo kontrolės
srityje. Sustiprinti muitinės ar kitų kompetentingų
institucijų vykdomą išorės sienų kontrolę, taip pat
kontrolę Bendrijos viduje.

Vykdomas Valstybė
narė (9)
Komisija

Areštavimo atvejų/sustabdytų siuntų skaičius

2. Remti JT Tarptautinės narkotikų kontrolės valdybos
tarptautines operacijas, ypač projektą „Prizmė“

Vykdomas VN
KOM
Europolas

Areštavimo atvejų/sustabdytų siuntų skaičius

3. Plėtoti valstybių narių prekursorių kontrolės kompe-
tentingų institucijų ir pramonės bendradarbiavimą

Vykdomas VN
KOM

Susitarimo memorandumų/panašių susitarimų su
pramonės atstovais skaičius ir (arba) seminarų, kuriuose
dalyvauja pramonės atstovai, skaičius
Pranešimų skaičius ir dėl jų atliktų tyrimų skaičius

23. Kovoti su pinigų plovimu ir areštuoti turtą, sukauptą
iš su narkotikais susijusių nusikaltimų

1. Įgyvendinti operatyvinius teisėsaugos projektus,
pvz.,
i) projektus, skirtus persekioti nelegalios prekybos

narkotikais organizacijas, tuo pačiu metu
vykdant nuodugnų nusikaltėlių finansų ir turto
(bet kurios rūšies) tyrimą, siekiant maksimaliai
atgauti turtą ir sukaupti su tuo susijusią žval-
gybos informaciją bei ja dalintis; ir

ii) projektus, kuriais siekiama nustatyti ir nutraukti
nusikalstamus pinigų srautus ES viduje bei iš ES į
konkrečias didelės rizikos paskirties vietas už ES
ribų bei į kilmės šalis.

Šie operatyviniai teisėsaugos projektai turėtų apimti
ne mažiau kaip 2 valstybes nares

Vykdomas VN (10)
Europolas
Eurojust

Inicijuotų ar užbaigtų operatyvinių teisėsaugos projektų
skaičius
Pinigų areštavimas ir areštuotas turtas, atlikus su narkoti-
kais susijusius tyrimus
Atgauto ir konfiskuoto turto vertė, siejama su užbaigtų
operatyvinių teisėsaugos projektų skaičiumi

2. Plėtoti bendradarbiavimą finansinės žvalgybos pada-
liniams (FŽP) keičiantis informacija FŽP tinkle, kuris
yra jų informacijos keitimosi priemonė

2006 m. VN FŽT tinklą naudojančių valstybių narių skaičius
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3. Apsvarstyti galimybę sukurti nacionalines tarpdisci-
plinines grupes nusikaltėlių finansų ir turto nusta-
tymui ir tyrimui

2008 m. VN
KOM

Komisijos ataskaita dėl tokių grupių sukūrimo

4. Nustatyti ir įvertinti geriausią praktiką teisės aktuose
dėl nusikaltėlių turto konfiskavimo bei valstybių
narių procedūras, atsižvelgiant į visas atitinkamas ES
priemones

2007 m. KOM

5. Tirti geriausią praktiką valstybėse narėse, kurios
sukūrė ir įgyvendino nacionalinį fondą, iš kurio
finansuojami projektai narkotikų srityje ir kurį
sudaro lėšos, gautos konfiskavus gaminant narko-
tikus ir jais nelegaliai prekiaujant uždirbtą turtą.

2007 m. KOM Tokį fondą sukūrusios ir įgyvendinusios valstybės narės
geriausios praktikos tyrimas

24. Išanalizuoti galimus ryšius tarp narkotikų gamybos,
prekybos narkotikais ir terorizmo finansavimo

Nustatyti galimus ryšius tarp narkotikų gamybos,
prekybos narkotikais ir terorizmo finansavimo bei
panaudoti šią informaciją tyrimų ir (arba) veiksmų
rėmimui arba jų inicijavimui

2007 m. KOM
Europolas
VN

Inicijuotų ar užbaigtų tyrimų ir (arba) veiksmų skaičius

25. Paspartinti su narkotikais susijusių nusikaltimų
prevencijos darbą

1. Patvirtinti bendrą termino „su narkotikais susiję
nusikaltimai“ apibrėžimą

2007 m. Taryba
Komisija

Komisijos pasiūlymas, grindžiamas esamais tyrimais,
kuriuos turi pateikti Europos narkotikų ir narkomanijos
stebėsenos centras

2. Dalintis narkotikų platinimo gatvėje prevencijos
patirtimi ir geriausia praktika bei pateikti rezultatus

2007 m. VN
Taryba

Pateikti rezultatai

3. Atlikti tyrimą, kaip vykdoma su narkotikais susijusio
nusikalstamumo prevencija trečiosiose šalyse

2008 m. KOM Atliktas tyrimas

26. Parengti naujus metodus ir geriausią praktiką, skirtą
kovoti su nusikaltimais, susijusiais su narkotikais, ir
užkirsti kelią prekursorių panaudojimui narkotikų
gamybai, kuris skatinamas informacinėmis technologi-
jomis

Valstybėms narėms rinkti duomenis apie su narkotikais
susijusius nusikaltimus ir prekursorių panaudojimą
narkotikų gamybai, kuris skatinamas informacinėmis
technologijomis, siekiant parengti naujus metodus ir
geriausią praktiką, skirtą kovoti su šiais reiškiniais

2008 m. VN
Taryba

Pateikti rezultatai
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27. Plėsti teisėsaugos institucijų mokymą Valstybėms narėms ir Europos policijos koledžui pagal
atitinkamą jų kompetenciją savo metų darbo (mokymo)
programose numatyti daugiau teisėsaugos pareigūnams
skirtų mokymo programų, konkrečiai susijusių su kova
su narkotikų gamyba ir prekyba

2006 m. VN
Europos poli-
cijos koledžas

Atitinkamoje metų darbo programoje numatytas tam
tikras papildomas mokymas

TARPTAUTINIS BENRADARBIAVIMAS

Nustatomas rezultatas:

Veiksmingo ir akivaizdaus valstybių narių tarpusavio bei valstybių narių ir Komisijos veiklos koordinavimo kiekybiškai įvertinamas gerinimas skatinant ir palaikant subalansuotą požiūrį į narkotikų ir prekursorių
problemą santykiuose su tarptautinėmis organizacijomis, tarptautiniuose forumuose ir su trečiosiomis šalimis. Tai daroma siekiant sumažinti gamybą bei narkotikų tiekimą Europai ir, kaip neatskiriamą politinio
ir vystomojo bendradarbiavimo dalį, teikti pagalbą trečiosioms šalims prioritetinėse srityse mažinant narkotikų paklausą.

(Susiję strategijos prioritetai 27.5, 30.1, 30.2 ir 30.3)

Tikslas Veiksmai Tvarkaraštis Atsakinga šalis Įvertinimo priemonė (rodiklis)

28. Tarptautiniuose forumuose priimti ES bendrąsias
pozicijas dėl narkotikų

ES pozicijas tarptautiniuose susitikimuose narkotikų
klausimais rengti Horizontaliojoje kovos su narkotikais
grupėje ir kituose koordinavimo formuose. ES koordi-
nacinius susitikimus rengti per Narkotinių medžiagų
komisijos ir kitus susitikimus

Vykdomas PRES
VN
KOM

ES pozicijų atitinkamuose tarptautiniuose susitikimuose
skaičius atsižvelgiant į nacionalinių pozicijų skaičių

29. Aiškiai išsakyti ir skleisti ES požiūrį į narkotikus Pirmininkaujančiai valstybei ir (arba) Komisijai imtis
pagrindinio vaidmens aiškiai išsakant ir skatinant ES
subalansuotą požiūrį

Vykdomas PRES
VN
KOM

ES pareiškimų skaičius atsižvelgiant į nacionalinių pareiš-
kimų skaičių

30. Pateikti ES bendras rezoliucijas ir bendrai remti kitas
rezoliucijas

JT, ypač Narkotinių medžiagų komisijos susitikimuose,
pirmininkaujančiai valstybei narei dėti pastangas, kad
rezoliucijos būtų pateiktos kaip bendros ES rezoliucijos,
ir (arba) ES bendrai remtų kitas rezoliucijas

Vykdomas PRES
VN
KOM

ES bendrų rezoliucijų ir bendrai remiamų rezoliucijų
skaičius atsižvelgiant į bendrą rezoliucijų skaičių
Konvergencijos rodiklis (žr. dok. 9099/05 CORDROGUE
27)

2005
7

8
C

168/12
Europos

Sąjungos
oficialusis

leidinys
LT



31. Apibrėžti ES indėlį į galutinį įvertinimą, kaip įgyven-
dinti 1998 m. JT Generalinės asamblėjos specialiosios
sesijos dėl narkotikų rezultatai

1. Imtis iniciatyvos Narkotinių medžiagų komisijoje
pasiūlyti bendrus ES kriterijus, kuriais remiantis būtų
galutinai įvertinta, kaip įgyvendinama Politinė dekla-
racija, Deklaracija dėl narkotikų paklausos mažinimo
pagrindinių principų ir priemonės tarptautiniam
bendradarbiavimui sustiprinti siekiant išspręsti
pasaulio narkotikų problemą, priimtas 1998 m. JT
Generalinės asamblėjos specialiojoje sesijoje

2006 m. KOM
Taryba
PRES
VN

ES pasiūlymas Narkotinių medžiagų komisijai 2006 m.,
grindžiamas Komisijos iniciatyva

2. Parengti ES bendrąją poziciją dėl galutinio įverti-
nimo, kaip įgyvendinama Politinė deklaracija, Dekla-
racija dėl narkotikų paklausos mažinimo pagrindinių
principų ir priemonės tarptautiniam bendradarbia-
vimui sustiprinti siekiant išspręsti pasaulio narkotikų
problemą, priimtos 1998 m. JT Generalinės
asamblėjos specialiojoje sesijoje, rezultatų

2008 m. KOM
Taryba
PRES
VN

ES bendroji pozicija, grindžiama Komisijos iniciatyva

32. Remti šalis kandidates bei stabilizavimo ir asociacijos
proceso šalis

Teikti būtiną techninę ir kitą pagalbą šioms šalims, kad
jos susipažintų su ES acquis, bei padėti joms įgyvendinti
reikiamus veiksmus

2008 m. VN
KOM
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras
Europolas

Užbaigtų projektų skaičius; išlaidos bei pagalbos teikimo
šioms šalims bendrų išlaidų procentinė dalis

33. Sudaryti galimybes šalims kandidatėms dalyvauti
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro,
Europolo ir Eurojust (11) darbe

Sudaryti susitarimus su šalimis kandidatėmis 2008 m. Taryba
KOM

Sudarytų bendradarbiavimo susitarimų skaičius

34. Padėti Europos kaimyninėms šalims 1. Įgyvendinti Europos kaimynystės politikos veiksmų
planų skirsnius dėl narkotikų

2008 m. VN
KOM

Įgyvendintų nuostatų dėl narkotikų skaičius

2. Įgyvendinti ES ir Rusijos veiksmų plano prieš orga-
nizuotą nusikalstamumą ir veiksmų plano siekiant
bendros laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės skirs-
nius dėl narkotikų; išnagrinėti, kokiu mastu galima
sustiprinti veiksmus su Rusija, ypač numatytus
šiame veiksmų plane, ir kitomis kaimyninėmis
šalimis, siekiant sumažinti su narkotikais susijusią
riziką

2006 m. VN
KOM

Įgyvendintų nuostatų dėl narkotikų skaičius
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35. Užtikrinti, kad nustatant ES bendradarbiavimo su
trečiosiomis šalimis (regionais) prioritetus būtų atsiž-
velgta į su narkotikais susijusias problemas

Pagrindiniai projektai narkotikų srityje, numatyti ES
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis (regionais),
ypač narkotikų problemų apimtomis šalimis (regionais).
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pagalbos teikimui į šias
šalis ir bendradarbiavimą su jomis:
— ES rytų pasienio šalims
— Balkanų valstybėms
— Afganistanui (ypač atsižvelgiant į jo 2005 m. kovos

su narkotikais įgyvendinimo plano ir būsimų
įgyvendinimo planų pateikimą) ir jo kaimyninėmis
šalimis; ES ir valstybės narės turėtų siekti padidinti
savo pagalbą

— Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalims
— Marokui
— šalims, esančioms narkotikų prekybos kelyje
Ši pagalba ir bendradarbiavimas siejamas su ES kartu su
įvairiais regionais priimtais kovos su narkotikais
veiksmų planais ir tam tikrais atvejais kitų veiksmų
planų, priimtų kartu su ES partneriais, skirsniais dėl
narkotikų

2008 m. VN
KOM

Užbaigtų projektų skaičius; išlaidos bei pagalbos teikimo
šioms šalims (regionams) bendrų išlaidų procentinė dalis

36. Intensyvinti teisėsaugos pastangas, nukreiptas į šalis,
kurios nėra ES narės, ypač šalis gamintojas ir regionus,
esančius narkotikų prekybos kelyje

1. Kurti ir (arba) toliau vystyti valstybių narių ryšių
palaikymo pareigūnų tinklus. Kiekvieno tinklo susiti-
kimus rengti ne rečiau kaip kas šešis mėnesius,
siekiant geresnio operatyvinio bendradarbiavimo ir
valstybių narių veiksmų koordinavimo trečiosiose
šalyse

Vykdomas VN Sukurtų ir (arba) toliau vystomų valstybių narių ryšių
palaikymo pareigūnų tinklų skaičius.
Įvykusių susitikimų skaičius

2. Atitinkamai mokyti valstybių narių ryšių palaikymo
pareigūnus

Vykdomas VN Valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų mokymas,
numatytas valstybių narių metinėse (mokymo) darbo
programose

3. Įgyvendinti arba tam tikrais atvejais remti operatyvi-
nius teisėsaugos projektus, dalintis geriausia praktika
ir stiprinti kovos su narkotikais veiklą 35 straipsnyje
išvardintose šalyse (regionuose)

Vykdomas VN Inicijuotų ar užbaigtų operatyvinių teisėsaugos projektų
skaičius
Areštuotų prekursorių ir narkotikų kiekis bei vertė
Išardytų nusikalstamų grupuočių skaičius
Panaikintų nelegalių laboratorijų skaičius

4. Teikti pagalbą 35 punkte išvardintų šalių (regionų)
teisėsaugos institucijoms veiksmų prieš narkotikų
gamybą ir neteisėtą prekybą bei prekursorių panau-
dojimą narkotikų gamybai srityje. Ši pagalba turėtų
apimti pagalbą mokymo srityje

Vykdomas VN
KOM

Užbaigtų su narkotikais susijusių teisėsaugos projektų
skaičius
Su narkotikais susijusių teisėsaugos projektų išlaidos 2005
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37. Aktyviai tęsti ir plėtoti ES politinius susitarimus su
trečiosiomis šalimis (regionais)

1. Siekiant aktyvaus politinio dialogo su atitinkamomis
šalimis ir regionais, naudoti mechanizmus, pvz., ES
ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių kovos
prieš narkotikus koordinavimo ir bendradarbiavimo
mechanizmą, ES specialų dialogą dėl narkotikų su
Andų bendruomene bei Troikos susitikimus narko-
tikų klausimais

Vykdomas Taryba
KOM

Metinė ataskaita apie šių mechanizmų naudojimą

2. Peržiūrėti veiklą ir priemones ir tam tikrais atvejais
nustatyti naujus prioritetus kovos su narkotikais
veiksmų planuose, kuriuos ES priėmė kartu su:
— Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalimis
— Centrinės Azijos šalimis
— Vakarų Balkanų šalimis

2006 m.
2007 m.
2008 m.

Taryba
KOM

Peržiūros ataskaitos

3. Visapusiškai dalyvauti tarptautinių organizacijų ir
forumų veikloje, susijusioje su narkotikų problema,
pvz. Europos Tarybos (Pompidou grupės), Jungtinių
Tautų narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuro,
Pasaulio sveikatos organizacijos ir JT AIDS
programą koordinuojančios organizacijos (UNAIDS)
veikloje

Vykdomas Taryba
VN
KOM

Ataskaita apie ES veiklą šiose organizacijose ir foru-
muose

4. Visapusiškai išnaudoti Dublino grupės galimybes,
nes tai yra lankstus, neformalus konsultavimosi ir
koordinavimo mechanizmas, skirtas spręsti pasaulio,
regionines ir konkrečioms šalims būdingas neteisėtos
narkotikų gamybos, pardavimo ir paklausos prob-
lemas

Vykdomas Taryba
VN
Komisija

Ataskaita apie ES veiklą Dublino grupėje

5. Palaikyti aktyvų dialogą su trečiosiomis šalimis,
siekiant įgyvendinti Mini Dublino grupių rekomen-
dacijas

Vykdomas Taryba
Dublino
grupė

Įgyvendintų Dublino grupės rekomendacijų skaičius (12)

38. Didinti pagalbos šalims kandidatėms ir trečiosioms
šalims (regionams) darną, matomumą ir veiks-
mingumą

1. Keistis informacija apie su narkotikais susijusius
techninės pagalbos projektus ir operatyvinę veiklą
šalyse kandidatėse ir trečiosiose šalyse (regionuose),
ypač siekiant nustatyti techninės pagalbos ir opera-
tyvinės veiklos pasikartojimo ir nepakankamumo
atvejus

Kasmetinis Taryba
KOM

Komisijos metinis pranešimas Tarybai
Komisijos atnaujinta techninės paramos projektų šalyse
kandidatėse ir trečiosiose šalyse duomenų bazė, grin-
džiama valstybių narių pateikta informacija.

2. Įvertinti Europos Bendrijos ir valstybių narių
projektus dėl narkotikų, numatytus bendradarbia-
vimo programose

2008 m. VN
KOM

Valstybių narių ir Komisijos ataskaitos Tarybai
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INFORMACIJA, MOKSLINIAI TYRIMAI IR ĮVERTINIMAS

Nustatomas rezultatas:

a) Geresnis narkotikų problemos supratimas ir optimalios reakcijos į ją plėtojimas kiekybiškai įvertinamai ir tvariai gerinant žinių bazę ir žinių infrastruktūrą
b) Tam, kad būtų galima aiškiai nurodyti esamų veiksmų ir veiklos ES lygiu privalumus ir trūkumus, vertinimas turėtų ir toliau būti neatskiriama ES požiūrio į kovos su narkotikais politiką dalis.
(Susiję strategijos prioritetai 31, 32)

Tikslas Veiksmai Tvarkaraštis Atsakinga šalis Įvertinimo priemonė (rodiklis)

39. Pateikti patikimus ir palyginamus duomenis apie
pagrindinius epidemiologinius rodiklius

Visiškai įgyvendinti penkis pagrindinius epidemiologi-
nius rodiklius ir tam tikrais atvejais tiksliai suderinti
šiuos rodiklius

2008 m. VN
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras

Valstybių narių ataskaitos, kuriose nurodytos galimos
įgyvendinimo problemos

40. Pateikti patikimą informaciją apie padėtį dėl narkotikų 1. REITOX pagrindiniams nacionaliniams centrams ir
Europolo nacionaliniams narkotikų padaliniams
imtis darbo siekiant užtikrinti, kad kasmet jie
pateiktų standartizuotas ataskaitas apie nacionalinę
padėtį dėl narkotikų

Kasmetinis VN Pateiktos ataskaitos

2. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos
centrui ir Europolui kasmet teikti ataskaitas apie
narkotikų reiškinį ES mastu

Kasmetinis Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras
Europolas

Pateiktos ataskaitos

41. Parengti aiškią informaciją apie atsirandančias narko-
tikų vartojimo ir prekybos tendencijas bei modelius

1. Susitarti dėl ES gairių ir mechanizmų, skirtų nusta-
tyti, stebėti ir reaguoti į atsirandančias tendencijas

2008 m. Taryba
KOM

Komisijos pasiūlymas bendradarbiaujant su Europos
narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru ir Europolu
iki 2007 m.

2. Komisijai pateikti Eurobarometrui apklausą apie
jaunimo požiūrį į narkotikus. Eurobarometro rezul-
tatai turėtų būti išanalizuoti kartu su Europos narko-
tikų ir narkomanijos stebėsenos centro „Gyventojų
apklausos“ pagrindinio rodiklio duomenimis

2008 m. KOM Pateikta ataskaita

2005
7

8
C

168/16
Europos

Sąjungos
oficialusis

leidinys
LT



42. Sudaryti viešųjų išlaidų narkotikų klausimams sąmatas Valstybėms narėms ir Komisijai apsvarstyti tiesioginių ir
netiesioginių išlaidų su narkotikais susijusioms prie-
monėms apskaičiavimo suderinamų metodologijų
sukūrimą, remiant Europos narkotikų ir narkomanijos
stebėsenos centrui

2008 m. VN
KOM
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras

Tokia metodologija grindžiama ataskaita

43. Skatinti mokslinius tyrimus narkotikų srityje 1. Skatinti mokslinius tyrimus atsižvelgiant į Bendrijos
mokslinių tyrimų ir plėtros programą ir į valstybių
narių mokslinių tyrimų programas
— apie biomedicininius, psichosocialinius ir kitus

veiksnius, skatinančius narkotikų vartojimą ir
priklausomybę nuo jų; ir

— kitais atitinkamais klausimais, pvz. pirminių
sąmoningumo didinimo programų veiksmin-
gumas, veiksmingos intervencinės priemonės
siekiant užkirsti kelią ŽIV/AIDS ir hepatitui C
bei Ecstasy vartojimo ilgalaikis poveikiui

Vykdomas VN
KOM

Temų nustatymas ir jų įrašymas į pamatinę programą,
darbo programas ir nacionalines mokslinių tyrimų
programas
Sėkmingai pritaikytų narkomanijos problemų sprendimų
mokslinių tyrimų programose skaičius ir valstybės narės
lygiu paramą gavusių projektų skaičius

2. Skatinti mokslinius tyrimus siekiant nustatyti
apsaugos veiksnius šalyse, kur ŽIV/AIDS paplitimo
tarp narkotikų vartotojų lygis yra žemas

2007 m. VN
remiant
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centrui

Pateikta studija

3. Visapusiškai pasinaudoti Europos Tarybos
(Pompidou grupės) mokslinių tyrimų pajėgumais

Vykdomas VN
KOM

Ataskaita apie Pompidou grupės mokslinių tyrimų veiklą

44. Sukurti su narkotikais susijusių mokslinių tyrimų
kompetencijos tinklus

Skatinti mokslinių tyrimų tinklus, universitetus ir
specialistus plėtoti (kurti) kompetencijos tinklus, kad
būtų optimaliai naudojamos lėšos ir veiksmingai plati-
nama informacija apie rezultatus

2007 m. KOM Komisijos pateikta ataskaita apie tinklų lygį ir šiems
tinklams gautą finansavimą
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45. Nuolatinis ir bendras įvertinimas 1. ES kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų
planams įvertinti nustatyti suvestinį rodiklių ir įverti-
nimo priemonių sąrašą

Vykdomas KOM
Europos
narkotikų ir
narkomanijos
stebėsenos
centras
Europolas

Komisijos metinė peržiūra padedant Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centrui bei Europolui

2. Komisijai pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui
apžvalgas apie pažangą įgyvendinant veiksmų planą
ir pasiūlymus, kaip pašalinti nustatytus trūkumus ir
pasiruošti galimiems naujiems iššūkiams

Kasmetinis KOM Komisijos metinė peržiūra padedant Europos narkotikų
ir narkomanijos stebėsenos centrui bei Europolui

3. Komisija organizuoja poveikio įvertinimą, siekdama
pasiūlyti naują veiksmų planą 2009–2012 m.

2008 m. KOM Poveikio įvertinimas padedant Europos narkotikų ir
narkomanijos stebėsenos centrui bei Europolui

46. Tolesnis darbas po teisėsaugos sistemų, susijusių su
kova su narkotikais, abipusio įvertinimo valstybėse
narėse

Geriausios praktikos rekomendacijų įgyvendinimo išplė-
timas

2006 m. Taryba Tarybos ataskaita ir rekomendacijų pasiūlymas

(1) Veiksmai turi būti baigti įgyvendinti ne vėliau kaip iki nurodytų metų pabaigos.
(2) Pirmininkaujanti valstybė narė = PIRM
(3) Valstybės narės = VN
(4) Komisija = KOM
(5) Atitinkamus duomenis, susijusius su vertinimo priemone (rodikliu), turi pateikti projekto pagrindinė valstybė narė, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.
(6) Atitinkamus duomenis, susijusius su vertinimo priemone (rodikliu), turi pateikti projekto pagrindinė valstybė narė, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.
(7) Valstybės narės ataskaita bendradarbiaujant su Komisija ir Europolu.
(8) Atitinkamus duomenis, susijusius su vertinimo priemone (rodikliu), turi pateikti projekto pagrindinė valstybė narė, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.
(9) Atitinkamus duomenis, susijusius su vertinimo priemone (rodikliu), turi pateikti valstybės narės.
(10) Atitinkamus duomenis, susijusius su vertinimo priemone (rodikliu), turi pateikti projekto pagrindinė valstybė narė, išskyrus atvejus, kai susitarta kitaip.
(11) Eurojust su šalimis kandidatėmis bendradarbiauja paskirdamas kontaktinius punktus ir svarstydamas bendradarbiavimo susitarimus, laikydamasis 2004 m. gruodžio 2 d. Tarybos išvadų dėl Eurojust.
(12) Dublino grupę sudaro ES valstybės narės/Europos Komisija ir penkios kitos šalys. Todėl ES valstybėms narėms/Europos Komisijai šios rekomendacijos nepriklauso išimtine teise.
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