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NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE NARKOTIK� PROBLEM� EUROPOJE 

ES narkotik� steb�senos agent�ros 2009 m. metin� ataskaita 
 
(2009 10 21, LISABONA) Lapkri�io pradžioje Briuselyje bus paskelbtas svarbiausias ES narkotik� ir narkomanijos 
steb�senos centro (EMCDDA) leidinys — 2009 m. metin� ataskaita: narkotik� problema Europoje. 
 
o Paskelbimo data: lapkri�io 5 d., ketvirtadienis 
o Laikas: 10 val. CET (Briuselio laiku) 
o Vieta: Europos Parlamento spaudos sal� (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Briuselis 
o Informacin� medžiaga ir rengini� tinklalapis: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Ataskaitoje pateikiama naujausia informacija apie narkomanijos pad�t� 27 ES valstyb�se nar�se, Kroatijoje, 
Turkijoje ir Norvegijoje. Ataskaitos skyriai, kuriuose aptariama tam tikra narkotik� r�šis, papildyti naujausia 
informacija apie užkre�iam�sias ligas ir mirštamum�, naujus narkotikus, atsirandan�ias tendencijas ir teisinius, 
politinius, socialinius bei sveikatos srities sprendimus, susijusius su narkotik� problema Europoje. 
 
Informacin� medžiaga 
 
Metin� ataskait� galima parsisi�sti 23 kalbomis (21 ES šalies ir norveg� bei turk� kalbomis) iš: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Pasirinkta tema — išsami keli� narkotik� vartojimo ir bausmi� už narkotik� teis�s pažeidimus statistikos 
apžvalga, kuri� galima parsisi�sti angl� kalba (kitomis kalbomis pateikiamos šios apžvalgos santraukos): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
2009 m. statistikos biuletenis — leidinys, kuriame pateikiamos statistikos lentel�s ir grafikai: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Šali� apžvalgos — trumpos šali� narkomanijos problem� tendencij� ir ypatum� apžvalgos: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Reitox nacionalin� ataskaita — išsamus narkomanijos reiškinio konkre�ioje šalyje aprašymas. Ataskaitas 
galima parsisi�sti angl� kalba: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Informacija spaudos atstovams — pateikiama 23 kalbomis (taip pat pateikiamos Mp3 rinkmenos su 
Direktoriaus komentarais apie ši� met� išvadas): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Min�ti leidiniai internete bus paskelbti lapkri�io 5 d. 10 val. (CET). Ataskaitos paskelbimo dien� Lisabonoje �sik�rusio 
EMCDDA pagalbos tarnyba atsakin�s � žurnalist� klausimus telefonu: (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59.  
	 klausimus, susijusius su konkre�ia šalimi, atsakin�s Reitox tinklo nacionaliniai informacijos biurai (žr. pirmiau 
nurodyt� rengini� tinklalap�). 
 
Prenumeruokite m�s� RSS naujienas: http://www.emcdda.europa.eu/rss                                                                                                  
M�s� naujienas taip pat rasite per Twitter: http://twitter.com/emcdda 


