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2011. GADA ZIŅOJUMS: SITUĀCIJA NARKOMĀNIJAS PROBLĒMAS JOMĀ EIROPĀ 

ES narkotiku aģentūra publisko jaunākos statistikas datus, tendences un analīzi 

(10.10.2011., LISABONA) ES narkotiku aģentūra (EMCDDA) iepazīstinās ar savu ikgadējo novērtējumu par 
narkomānijas problēmu Eiropā – tas iekļauts aģentūras 2011. gada ziņojumā, ko publicēs 15. novembrī 
Lisabonā. Šis ziņojums, kas ir aģentūras pamatpublikācija, sniedz jaunākos datus un komentārus par situāciju 
narkomānijas jomā visās 27 ES dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā. Tajā apspriestas galvenās 
problēmas, kā arī sniegts ieskats par dažiem daudzsološiem praktiskiem pasākumiem, ko mūsdienās izmanto 
narkotiku problēmu risināšanā. Kur tas iespējams, Eiropas dati parādīti salīdzinājumā ar situāciju pasaulē. 

o Publicēšanas datums: otrdiena, 2011. gada 15. novembris 
o Laiks: plkst. 10.00 pēc Rietumeiropas laika (Lisabona) (plkst. 11.00 pēc Centrāleiropas laika) 
o Vieta: Konferenču centrs, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 
 

Gada ziņojums ir daļa no vispusīgas informācijas paketes, kas 15. novembrī būs pieejama tiešsaistē:  
www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Gada ziņojums – lejupielādējams 22 valodās (21 ES valodā un norvēģu valodā) 
 
Īpašie izdevumi – piedāvā detalizētu pārskatu par narkotiku lietotāju ārstēšanas izmaksām un finansēšanu, 
vadlīnijas aprūpes sniegšanā un datus par mirstību saistībā ar narkotiku lietošanu 
 
Statistikas biļetens – ietver statistikas tabulas un grafikus 
 
Valstu pārskati – sniedz īsu pārskatu par narkotiku problēmu tendencēm un īpatnībām dažādās valstīs 
 
Reitox tīkla valstu ziņojumi – plašāk raksturo narkomānijas parādību atsevišķās valstīs (angļu valodā) 
 
Preses mape – paziņojumi presei, ko var lejupielādēt 22 valodās 
 
Mp3 datnes – EMCDDA direktora komentāri par svarīgākajiem šā gada atklājumiem 
 
 

Intervijas: EMCDDA zinātniskais personāls ziņojuma publicēšanas dienā būs žurnālistu  rīcībā, lai atbildētu uz 
jautājumiem: tālr. (351) 211 21 02 00. Reitox valstu kontaktpunktu darbinieki atbildēs uz jautājumiem par 
konkrētām valstīm (skatīt kontaktinformāciju vietnē: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report).  
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