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NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE  

Sprawozdanie roczne 2009 agencji UE ds. narkotyków  

(21.10.2009, LIZBONA) Sprawozdanie roczne 2009: stan problemu narkotykowego w Europie — 
sztandarowa publikacja agencji ds. narkotyków (EMCDDA) ujrzy �wiatło dzienne na pocz�tku listopada w 
Brukseli.  

o Data publikacji: czwartek, 5 listopada 
o Godzina: 10:00 CET (czasu brukselskiego) 
o Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela 
o Pakiet informacyjny i szczegóły dotycz�ce wydarzenia:  

http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 

Nadchodz�ce sprawozdanie zawiera naj�wie�sze europejskie dane i uwagi dotycz�ce sytuacji narkotykowej w 
27 pa�stwach członkowskich UE, Chorwacji, Turcji i Norwegii. Poszczególne rozdziały sprawozdania 
po�wi�cone konkretnym narkotykom s� uzupełnione aktualizacjami dotycz�cymi chorób zaka�nych i zgonów, 
nowych narkotyków, pojawiaj�cych si� tendencji oraz reakcji politycznych, społecznych i słu�by zdrowia na 
problem narkotykowy w Europie.    
 
Pakiet informacjny  
 
Sprawozdanie roczne — do pobrania w 23 j�zykach (w 21 j�zykach UE oraz w j�zyku norweskim i tureckim): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Wybrane zagadnienia — prezentuj� dogł�bn� analiz� zjawiska politoksykomanii oraz dane statystyczne 
dotycz�ce osób skazanych za złamanie przepisów antynarkotykowych; do pobrania w j�zyku angielskim,       
ze streszczeniami dost�pnymi w innych j�zykach: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
Biuletyn statystyczny za rok 2009 — zawieraj�cy tabele i wykresy statystyczne: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Charakterystyki danych krajowych — zawieraj� streszczenie trendów i charakterystyki problemu 
narkotykowego w poszczególnych krajach: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Sprawozdania krajowe punktów kontaktowych Reitox — szczegółowo opisuj� zjawisko narkotykowe w 
poszczególnych krajach; dost�pne po angielsku: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Materiały prasowe — do pobrania w 23 j�zykach (dost�pne s� równie� pliki Mp3 zawieraj�ce uwagi dyrektora 
dotycz�ce wyników tegorocznego raportu): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Wy�ej wymienione produkty zostan� udost�pnione na stronie internetowej w dniu 5 listopada o godz. 10:00 
(CET). W dniu publikacji w EMCDDA (w Lizbonie) b�d� działa� biura pomocy udzielaj�ce odpowiedzi na 
pytania dziennikarzy: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Biura pomocy w krajowych punktach 
kontaktowych Reitox b�d� odpowiada� na pytania dotycz�ce poszczególnych krajów (patrz: szczegóły 
dotycz�ce wydarzenia powy�ej).   

Subskrybuj nasze RSS Feeds: http://www.emcdda.europa.eu/rss  •  Odwied� nas w serwisie Twitter: http://twitter.com/emcdda 


