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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀM TENDENCĒM 

ES Narkotiku centrs publicē Eiropas 2013. gada ziņojumu par narkotikām  

(LISABONĀ, 30.04.2013) ES Narkotiku centrs (EMCDDA) ir mainījis veidu, kā tas ziņo par narkomānijas 
problēmu Eiropā. Centrs 28. maijā sniegs gada pārskatu par situāciju narkotiku jomā Eiropā jaunā informācijas 
paketē, kas izstrādāta, lai būtu “savlaicīgāka, interaktīva un savstarpēji savienota”.  

Paketē nozīmīgākais ir Eiropas 2013. gada ziņojums par narkotikām: tendences un aktualitātes, kas 
aizstāj bijušo Ziņojumu par situāciju narkomānijas problēmas jomā Eiropā ko tradicionāli publicēja rudenī. 
Ziņojums ir īsāks, tajā ir daudz grafiku un tajā ir apkopotas jaunākās tendences 27 ES dalībvalstīs, Norvēģijā, 
Horvātijā un Turcijā, turklāt tas iznāk sešus mēnešus agrāk.  

Ziņojumam tiešsaistē ir pievienotas interaktīvas Perspektīvas narkotiku jomā (Perspectives on drugs/PODs) 

sniedzot plašāku ieskatu izvelētos svarīgos jautājumos. Šogad konkrēti temati ir: jaunas C hepatīta ārstēšanas 
metodes, ar augstu risku saistītā hašiša lietošana, ar kokaīna lietošanu saistītie neatliekamās palīdzības 
gadījumi, un arvien vairāk pieejamo jauno psihoaktīvo vielu kontrole. Paketi noslēgs gada statistikas biļetens 
(Statistical bulletin) un valstu pārskati (Country overviews), sniedzot valsts līmeņa datus un analīzi. 

Minētās izmaiņas tiek veiktas EMCDDA pēdējo triju gadu stratēģijas (2013.–15. gadam) kontekstā, 
pamatojoties uz šādiem galvenajiem principiem — svarīgumu un savlaicīgumu, produktivitāti un nozīmību,     
kā arī saziņu un orientēšanos uz klientiem. Šīs izmaiņas ir izstrādātas, lai ietu kopsolī ar narkotiku problēmu, 
kas strauji izplatās, kā arī aģentūras auditoriju augošajām vajadzībām un mainīgajām cerībām.  

Eiropas 2013. gada ziņojums par narkotikām būs pieejams 22 valodās (drukātā veidā un tiešsaistē).      
Pilna informācija būs pieejama 28. maijā tīmekļa vietnē www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Publicēšanas datums: Otrdiena, 2013. gada 28. maijs 
• Laiks: plkst. 10:00 pēc Rietumeiropas laika (Lisabonā) (plkst. 11:00 pēc Centrāleiropas laika) 
• Preses konferences norises vieta: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisbon 
• Intervijas: EMCDDA pārstāvji būs pieejami publicēšanas dienā Lisabonā, lai atbildētu uz 

žurnālistu jautājumiem. Visās Eiropas valstīs Reitox valstu koordinācijas centros darbinieki 
atbildēs uz jautājumiem, kas specifiski katrai valstij (plašāka informācija par intervijām ir 
pieejama iepriekš minētajā vietnē).   

• Sociālie plašsaziņas līdzekļi: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Abonējiet mūsu RSS plūsmu: www.emcdda.europa.eu/rss 

  

 


