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NOWY ROCZNY RAPORT EMCDDA DOTYCZĄCY TRENDÓW  

Agencja UE ds. narkotyków publikuje Europejski raport narkotykowy na rok 2013 

(30.4.2013, LIZBONA) Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) dokonała zmian w sposobie raportowania o 
problemie narkotykowym w Europie. W dniu 28 maja br. Agencja przedstawi roczny przegląd sytuacji 
narkotykowej w Europie w nowym pakiecie informacyjnym zaprojektowanym w taki sposób, aby był bardziej 
„aktualny, interaktywny i wewnętrznie powiązany”.  

Kluczową pozycją w pakiecie jest Europejski raport narkotykowy na rok 2013: Tendencje i osiągnięcia, 
który zastąpi poprzednie Sprawozdanie roczne na temat stanu problemu narkotykowego w Europie tradycyjnie 
publikowane jesienią. Wydany 6 miesięcy wcześniej, krótszy i obfitujący w grafiki oraz wykresy raport 
podsumowuje najnowsze trendy w 27 państwach członkowskich UE, w Norwegii, Chorwacji i Turcji.  

Wraz z raportem udostępnione zostaną w sieci interaktywne Perspektywy dotyczące narkotyków 

(Perspectives on drugs/PODs) pogłębiające wybrane ważne tematy. W tym roku dokonano wyboru 
następujących tematów: nowe podejścia w zakresie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C; ryzykowne 
używanie konopi; nagłe wypadki związane z kokainą; oraz kontrola dostępnych na coraz większą skalę nowych 
substancji psychoaktywnych. W pakiecie znajdzie się roczny Biuletyn statystyczny (Statistical bulletin) i 
Przeglądy krajowe (Country overviews), oferujące dane i analizy na poziomie poszczególnych państw.  

Zmiany, o których mowa powyżej, mają miejsce w kontekście najnowszej 3-letniej strategii EMCDDA (na lata 
2013-15) opartej na następujących głównych zasadach: istotności i terminowości; wydajności i wartości oraz 
komunikacji i skupienia na kliencie. Nowe rozwiązania zostały opracowane w taki sposób, aby dotrzymały 
kroku szybko zmieniającemu się zjawisku narkomanii oraz narastającym potrzebom i zmieniającym się 
oczekiwaniom adresatów Agencji.  

Europejski raport narkotykowy na rok 2013 będzie dostępny w 22 językach (w wersji papierowej oraz 
online). Szczegółowe informacje będą dostępne w dniu 28 maja br. pod adresem: 
www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Data publikacji: Wtorek 28 maja 2013 r. 
• Godzina: 10:00 czasu zachodnioeuropejskiego (Lizbona) (11:00 czasu środkowoeuropejskiego, CET) 
• Miejsce konferencji prasowej: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lizbona 
• Wywiady: W dniu publikacji w Lizbonie przedstawiciele EMCDDA będą do dyspozycji w celu 

udzielenia odpowiedzi na pytania dziennikarzy: w całej Europie pracownicy w krajowych punktach 
kontaktowych Reitox będą odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych krajów (w linku powyżej 
znajdują się szczegóły dotyczące wywiadów).   

• Media społecznościowe: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Zaprenumeruj nasze feedy RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 

  


