
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: Kathy Robertson, Media relations • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisabon, Portugalsko 
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 

No 7/2004

 

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE O DROGOVÉ PROBLEMATICE V EVROPĚ    
Výroční zpráva 2004 agentury EU pro drogy  

o Drogy v Evropě a v jednotlivých zemích: fakta, čísla a analýzy 
o Nejnovější trendy a sociální, legislativní a politické intervence 
o Vybraná témata: konopí, komorbidita a evaluace národních strategií protidrogové politiky 
 
(4.11.2004 LISABON) Klíčová témata týkající se drogové problematiky v Evropě jsou zpracovány ve Výroční 
zprávě 2004 lisabonské agentury EU pro drogy, EMCDDA.  

o Datum zveřejnění: Čtvrtek 25. listopadu  
o Čas: 10.00 hod. SEČ (bruselského času) 
o Místo: tisková místnost Evropského parlamentu (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
 
Letošní Výroční zpráva o stavu drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku obsahuje údaje, které 
poskytlo 25 členských států EU a Norsko (dostupná v 19 jazycích EU + norštině). Zpráva poprvé obsahuje 
kapitoly věnované jednotlivým drogám, které doplňují další kapitoly zaměřené na čtyři transverzální (průřezová) 
témata: drogovou politiku a právo, trestně právní problematiku a vězeňství, prevenci a léčbu.  

Současně bude publikována rozšířená on-line verze této zprávy a soubory ke stažení ve formátu PDF na 
webové stránce: http://annualreport.emcdda.eu.int. Na této stránce budou rovněž k dispozici Národní zprávy 
sítě Reitox, tiskové zprávy a mnoho dalších informací ve formě tabulek, grafů a statistik, které doplňují a 
ilustrují obsah zprávy.   

Výroční zpráva a tři tiskové zprávy (ve 20 jazycích) budou uveřejněny on-line v 10.00 hod (SEČ). Tiskové 
zprávy jsou rovněž k dispozici v rubrice InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Ve stejný den zveřejní agentura EMCDDA první on-line Statistickou ročenku nabízející velký počet tabulek se 
statistickými údaji, grafy a analýzy drogové situace v Evropě (http://statistics.emcdda.eu.int). Celkový obraz 
situace doplní Souhrn situace podle zemí pro každý z 25 členských států EU a Norsko, který poskytne souhrn 
aktuálních národních údajů a trendů (http://profiles.emcdda.eu.int).  

V den zveřejnění výroční zprávy budou v agentuře EMCDDA (Lisabon) na informační lince (Helpdesks) 
k dispozici odborníci, kteří budou odpovídat na dotazy novinářů (Tel: 351 218 11 30 00). Současně bude tato 
služba poskytována i národními monitorovacími středisky sítě Reitox. Kontaktní adresy jsou uvedeny v 
rubrice InfoPoint/News and media services/Helpdesks na adrese http://www.emcdda.eu.int. 

Pro odlehčení provozu hlavní webové stránky nabídne EMCDDA rovněž alternativní webovou stránku 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) umožňující přístup ke zprávě a k tiskovým zprávám. 

Registrace na domovské stránce EMCDDA k odběru aktuálních informací je možná na adrese:  
http://www.emcdda.eu.int/register 


