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LETNO POROČILO 2012: STANJE NA PODROČJU PROBLEMATIKE DROG V EVROPI 

Agencija EU za droge predstavlja najnovejše statistične podatke, trende in analize 

(2. oktober 2012, LIZBONA) Kako se države spopadajo s pojavom novih drog? Se je uporaba drog med šolsko 
mladino povečala ali zmanjšala? Koliko Evropejcev uporablja konopljo vsak dan? Kako učinkoviti so nacionalni 
odzivi na problematiko drog?  

To so le nekatera vprašanja, zajeta v Letnem poročilu 2012 Agencije EU za droge (EMCDDA), ki bo 
predstavljeno 15. novembra v Lizboni. Letno oceno problematike drog v Evropi bodo predstavili evropska 

komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström, predsednik upravnega odbora EMCDDA João Goulão 
in direktor EMCDDA Wolfgang Götz.  

V poročilu, ki je najpomembnejša publikacija agencije, so na voljo najnovejši podatki in razlage stanja na 
področju drog v 27 državah članicah EU, na Hrvaškem, v Turčiji in na Norveškem. Poleg ključnih izzivov so 
obravnavane tudi nekatere spodbudne prakse, ki se danes uporabljajo za obvladovanje problematike drog.  

Letno poročilo je del obsežnega svežnja informacij. Vsi podatki bodo na voljo od 15. novembra na spletni 
strani: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 

 

• Datum objave: četrtek, 15. november 2012 
• Čas: ob 10. uri po zahodnoevropskem času (Lizbona) (ob 11. uri po srednjeevropskem času) 
• Kraj tiskovne konference: Konferenčno središče, Cais do Sodré, 1249-289, Lizbona 
• Izjave za medije: predstavniki Evropske komisije in EMCDDA bodo odgovarjali na vprašanja novinarjev na 

dan objave poročila v Lizboni. Po Evropi bo osebje na sedežih nacionalnih kontaktnih točk Reitox 
odgovarjalo na vprašanja, povezana s posameznimi državami (podrobni podatki o izjavah za medije so na 
voljo na zgornji povezavi).  

• Socialni mediji: http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 
• Naročite se na naše vire RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 
 


