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Годишен доклад 2012.: Състоянието на проблема с наркотиците в Европа 

Агенцията на ЕС за наркотиците представя най-новите статистически данни, 

тенденции и анализи 

(2 oктомври 2012 г., ЛИСАБОН) Какви ответни мерки предприемат държавите по отношение на 

явлението нови наркотици? Нараства или намалява употребата на наркотици сред учениците?  

Колко европейци употребяват канабис всекидневно? Колко ефективни са били националните ответни 

действия по отношение на проблема с наркотиците?  

Това са само част от въпросите, разгледани в Годишния доклад за 2012 г. на Агенцията на ЕС за 

наркотиците (EMCDDA), който ще бъде публично представен в Лисабон на 15 ноември. Документът, 

съдържащ годишната оценка на проблема с наркотиците в Европа, ще бъде представен от 

европейския комисар, отговарящ за вътрешните работи, Сесилия Малмстрьом, председателя на 

Управителния съвет на EMCDDA Жоао Гулао и директора на EMCDDA Волфганг Гьоц.  

Докладът, който е най-важната публикация на Агенцията, представя най-новите данни и коментари на 

ситуацията с наркотиците в 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия, Хърватия и Турция. Разгледани са 

основните предизвикателства, както и някои перспективни практики, прилагани понастоящем за 

справяне с проблемите с наркотиците.  

Годишният доклад е част от обширен информационен пакет. Всички детайли ще бъдат публикувани 

на 15 ноември на адрес: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Дата на публичното представяне : четвъртък, 15 ноември 2012 г. 

• Час: 10,00 западноевропейско време (Лисабон) (11,00 централноевропейско време) 

• Място на провеждане на пресконференцията: Конферентен център, Cais do Sodré, 1249-289, 

Лисабон 

• Интервюта: представители на Европейската комисия и EMCDDA ще бъдат на разположение в 

деня на представянето в Лисабон, за да отговарят на въпроси на журналистите. В цяла Европа 

служителите в националните фокусни центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания, 

свързани с отделните страни (информация във връзка с провеждането на интервюта може да се 

намери на горния линк) 

• Социални медии: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Абонирайте се за нашите RSS новини: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


