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AZ EMCDDA ÚJ ÉVES JELENTÉSE A TENDENCIÁKRÓL 

Az EU lisszaboni kábítószerügyi központja első ízben adja ki az 2013. évi Európai kábítószer-jelentést  

(2013.4.30,LISSZABON) Az EU kábítószerügyi központja (EMCDDA) új formában teszi közzé Európa 
kábítószerügyi helyzetére vonatkozó jelentéseit. Az ügynökség május 28-án fogja bemutatni Európa 
kábítószerügyi helyzetére vonatkozó éves áttekintését egy új tájékoztató csomag formájában, amelyet az 
eddiginél „időszerűbb, interaktívabb és átfogóbb módon” készítenek el.  

A csomag fő eleme a 2013. évi Európai kábítószer-jelentés: tendenciák és fejlemények, amely az eddigi, 
általában ősszel kiadott Éves jelentés: a kábítószer-probléma Európában kiadványt váltja fel. A hat hónappal 
hamarabb kiadásra kerülő, rövidebb, ábrákkal támogatott jelentés a 27 EU-tagállamokban, Norvégiában, 
Horvátországban és Törökországban megfigyelhető aktuális tendenciákat foglalja össze.  

A jelentés mellett a Kábítószerügyi kiemelt témák (Perspectives on drugs/PODs) nyújtanak részletesebb 
betekintést online, interaktív formában az adott fontosabb témakörökbe. Idén többek között ezek témakörök 
kerültek sorra: a Hepatitis C új kezelési formái; magas kockázatú kannabisz-használat; kokainhoz kapcsolódó 
sürgősségi esetek; valamint az egyre könnyebben hozzáférhető új pszichoaktív szerek ellenőrzése.                       
A csomagba az országokra lebontott adatokat és elemzéseket tartalmazó éves Statisztikai közlöny  
(Statistical bulletin) és az Országok szerinti áttekintések (Country overviews), is beletartoznak.  

Az említett változtatásokra az EMCDDA aktuális hároméves (2013-15) stratégiájából eredően kerül sor, amely 
a relevancia és időszerűség, hatékonyság és érték, kommunikáció és ügyfélközpontúság irányelvein alapul.            
A változások révén tartható a lépés a gyorsan változó kábítószer-problémával, és jobban kielégíthetők az 
ügynökség ügyfeleinek növekvő igényei és módosuló elvárásai.  

A 2013. évi Európai kábítószer-jelentés 22 nyelven lesz olvasható (nyomtatott és online formában).                    
A részletes tájékoztatásra május 28-án kerül sor a következő weboldalon: www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Közzététel napja: 2013. május 28, kedd 
• Időpont: 10:00 Nyugat-európai idő (Lisszabon) (11:00 Kelet-európai idő) 
• Sajtókonferencia helyszíne: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisszabon 
• Interjúk: Az EMCDDA képviselői Lisszabonban válaszolnak az újságírók kérdéseire a 

megjelenés napján. Európa többi részén a Reitox nemzeti fókuszpontok munkatársai 
válaszolnak az ország-specifikus megkeresésekre (interjúkra vonatkozó tájékoztató a 
fenti linken).   

• Közösségi média: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Feliratkozás az RSS hírolvasóra: www.emcdda.europa.eu/rss 

   

 


