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Projekts – Padomes secinājumi par ES Narkomānijas apkarošanas rīcības
plāna 2013.–2016. gadam īstenošanu attiecībā uz minimālajiem kvalitātes
standartiem narkotiku pieprasījuma samazināšanā Eiropas Savienībā

1.

Viena no ES Narkomānijas apkarošanas stratēģijas 2013.–2020. gadam 1 prioritātēm
narkotiku pieprasījuma samazināšanā ir izstrādāt un īstenot kvalitātes standartus dažādās
narkotiku pieprasījuma samazināšanas jomās. Konkrētāk, ES Narkomānijas apkarošanas
rīcības plāna 2013.–2016. gadam 3. mērķa 9. darbībā (dok. 9963/13) Padomei, Narkotiku
jautājumu horizontālajai darba grupai (HDG), dalībvalstīm, Eiropas Komisijai un Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centram (EMCDDA) tiek uzdots "[s]askaņot un sākt
īstenot ES minimālos kvalitātes standartus, kas palīdz novērst neatbilstību starp zinātni un
praksi, attiecībā uz:
a) vides, vispārējiem, selektīviem un norādēm atbilstošiem profilakses pasākumiem;
b) agrīnas atklāšanas un iejaukšanās pasākumiem;
c) apdraudējuma un kaitējuma samazināšanas pasākumiem;
d) ārstēšanu, rehabilitāciju, sociālās integrācijas un atveseļošanās pasākumiem."
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2.

Padomes Itālijas prezidentūras laikā tika izveidota apspriežu grupa, iekļaujot tās sastāvā
ekspertus, kas ir snieguši ieguldījumu esošo standartu izstrādē narkotiku pieprasījuma
samazināšanas jomā, un ieinteresētās personas, kas strādā minētajā jomā, lai sastādītu sarakstu
ar iespējamajiem minimālajiem kvalitātes standartiem profilakses, apdraudējuma un
kaitējuma samazināšanas, ārstēšanas, sociālās integrācijas un atveseļošanās jomā. Ekspertu
grupa ņēma vērā pabeigtos un aizsāktos pētījumus, šim tematam veltītās konferences un
pasākumus, jo īpaši EQUS projektu (2011), ko finansēja Eiropas Komisija, darbu, ko veica
EMCDDA (2012) 2 un Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas
birojs (UNODC) (2013) 3, kā arī pasākumus, ko veica prezidentvalsts Grieķija, jo īpaši
rezultātus, kas tika gūti 2014. gada jūnijā Atēnās rīkotajā valstu narkomānijas apkarošanas
koordinatoru sanāksmē.

3.

Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa iepazinās ar minētās ekspertu grupas izstrādāto
sarakstu ar minimālajiem kvalitātes standartiem narkotiku pieprasījuma samazināšanas jomā
un izskatīja tos 2014. gada 10. decembra, 2015. gada 13. un 14. janvāra, 2015. gada 3. un
4. februāra un 2015. gada 25. un 26. februāra sanāksmēs. Šo dokumentu (dok. 10118/15
CORDROGUE 52) bija paredzēts izmantot kā tehnisku dokumentu, sagatavojot Padomes
secinājumus par minēto tematu.

4.

Latvijas prezidentūras laikā Narkotiku jautājumu horizontālā darba grupa iepazinās ar
Padomes secinājumu projektu par ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna 2013.–
2016. gadam īstenošanu attiecībā uz minimālajiem kvalitātes standartiem narkotiku
pieprasījuma samazināšanā Eiropas Savienībā, kurā tika vispārīgi izklāstīti minimālie
kvalitātes standarti profilakses, apdraudējuma un kaitējuma samazināšanas, ārstēšanas,
sociālās integrācijas un atveseļošanās jomā, un izskatīja to 28. un 29. aprīļa, 22. maija un
16. jūnija sanāksmēs. Luksemburgas prezidentūras laikā 2015. gada 9. un 10. jūlijā darba
grupa izstrādāja teksta galīgo redakciju.

5.

Tāpēc Pastāvīgo pārstāvju komiteja tiek aicināta apstiprināt vienošanos par
dokumentā 10371/1/15 REV 1 izklāstīto secinājumu projekta tekstu un iesniegt to Padomei
apstiprināšanai.
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Eiropas narkomānijas novēršanas kvalitātes standartus sk. http://prevention-standards.eu/wpcontent/uploads/2013/06/EMCDDA-EDPQS-Manual.pdf
Starptautiskos narkotiku lietošanas novēršanas standartus sk:
http://www.unodc.org/documents/prevention/prevention_standards.pdf
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