НАЙ-НОВИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ
Очаквайте: Европейски доклад за наркотиците 2019 г.
(8.4.2019 г., ЛИСАБОН) Какви са последните тенденции в трафика на наркотици и какво се крие зад
тях? Кои вещества, в днешно време, причиняват най-голяма вреда? Кое е новото в областта на
превенцията, лечението и политиката във връзка с употребата на наркотици? Тези и други въпроси
ще бъдат разгледани от Агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) на 6 юни в своя годишен
преглед на ситуацията с наркотиците в Европа.
Европейският доклад за наркотиците 2019 г.: Тенденции и развития, съдържа изчерпателен
анализ на най-новите тенденции в ЕС, Турция и Норвегия. Докладът ще бъде наличен на хартиен
носител и в електронен формат (PDF) на 24 езика, като в него са включени следните теми:
предлагане на наркотици и пазар на наркотици, разпространение и тенденции по отношение
на употребата на наркотици, вреди, произтичащи от употребата на наркотици, и ответни мерки.
В допълнение към доклада ще бъде публикуван Статистически бюлетин за 2019 г.
(Statistical Bulletin 2019), съдържащ масив от европейски данни, на който се основава анализът.
Заедно с Европейския доклад за наркотиците ще бъдат публикувани и доклади за положението
с наркотиците в отделните страни (Country Drug Reports), съдържащи обобщена информация за
положението с наркотиците на национално равнище. Тези онлайн доклади, изготвени от EMCDDA
в сътрудничество с националните фокусни центрове от мрежата Reitox, обхващат следните теми:
употребата на наркотици и проблемите с общественото здраве, политиката в областта на
наркотиците и ответните действия и предлагането на наркотици.

Дата: 6 юни 2019 г.
Местоположение: Брюксел
Пресконференция: Димитрис Аврамопулос, европейски комисар, отговарящ за миграцията,
вътрешните работи и гражданството, и Алексис Гоосдеел, директор на EMCDDA.
Подробности за старта: Часът и мястото на пресконференцията ще бъдат достъпни на следния
линк www.emcdda.europa.eu/edr2019
Интервюта: Представителите на EMCDDA ще бъдат на разположение в деня на старта, за да
отговорят на въпросите на журналистите. В цяла Европа служителите на националните фокусни
центрове Reitox ще отговорят на специфичните за отделните страни въпроси.
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