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NOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURY EMCDDA O TRENDECH 

Agentura EU pro drogy zveřejňuje Evropskou zprávu o drogách 2013 

(30.4.2013, LISABON) Agentura EU pro drogy (EMCDDA) pozměnila způsob, jakým informuje o drogové 
problematice v Evropě. Dne 28. května představí svůj každoroční přehled drogové situace v Evropě v podobě 
nového souboru informací, který byl navržen tak, aby byl „lépe načasovaný, více interaktivní and provázaný“.   

Těžištěm tohoto souboru publikací je Evropská zpráva o drogách 2013: trendy a vývoj, jež nahrazuje 
dřívější Výroční zprávu o stavu drogové problematiky v Evropě, zveřejňovanou tradičně na podzim.                 
Nově zpracovaná zpráva, která je kratší a obsahuje pestrou škálu grafických prvků, je zveřejňována o půl roku 
dříve a v souhrnu mapuje nejnovější trendy ve 27 členských státech EU a v Norsku, Chorvatsku a Turecku.   

Zprávu doplňují interaktivní publikace s názvem Pohledy na drogy (Perspectives on drugs/PODs) dostupné 
on-line, jež přinášejí důkladnější analýzu vybraných zásadních témat. V tomto roce se jedná mimo jiné o nové 
přístupy k léčbě hepatitidy C, vysoce rizikové užívání konopí, urgentní příjmy související s kokainem a kontrolu 
stále dostupnějších nových psychoaktivních látek. Soubor zveřejněných informací doplní každoroční 
Statistický věstník (Statistical bulletin) a Přehledy o jednotlivých zemích (Country overviews) vnitrostátními 
údaji a analýzami.  

K výše uvedeným změnám dochází v kontextu naplňování nejnovější tříleté strategie agentury EMCDDA       

(na období let 2013–2015), jejímiž hlavními zásadami jsou relevantnost a včasnost informací, efektivnost a 
maximální zhodnocení vynaloženého úsilí a rovněž komunikace a zaměření na zákazníky. Zdokonalení 
způsobu prezentace informací umožní agentuře držet krok s rychle se měnící drogovou problematikou a s čím 
dál tím náročnějšími požadavky a posunem v očekáváních cílových skupin subjektů, které publikace agentury 
využívají.  

Evropská zpráva o drogách 2013 bude dostupná ve 22 jazycích (v tištěné podobě a on-line).                 
Podrobnosti budou zveřejněny dne 28. května na webových stránkách agentury na adrese 
www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Datum zveřejnění: úterý 28. května 2013 
• Čas: 10:00 západoevropského času (Lisabon) (11:00 středoevropského času) 
• Místo konání tiskové konference: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabon 
• Rozhovory: V den zveřejnění zprávy budou v Lisabonu k dispozici zástupci agentury 

EMCDDA, kteří budou odpovídat na dotazy novinářů. Na otázky týkající se jednotlivých 
zemí budou v celé Evropě odpovídat zaměstnanci národních kontaktních míst sítě 
Reitox (podrobnosti o možnosti rozhovorů jsou k dispozici na výše uvedeném odkazu).   

• Sociální média: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Přihlásit se k odběru zpráv prostřednictvím RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 

  


