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NARKOPROBLEEMI HETKESEISUST EUROOPA ERI PIIRKONDADES    

2004. aasta aruanne EL narkoseire keskuselt 

o Narkoprobleemi puudutavad faktid, arvud ja analüüsid kogu Euroopa kohta ja üksikute riikide lõikes 
o Viimased suundumused sotsiaalse, juriidilise ja poliitilise reageerimise osas 
o Eriküsimused: kanep, kaashaigestumus ja rahvuslike narkostrateegiate hindamine 
 
(4.11.2004 LISSABON) Peamisi Euroopa narkoprobleemi puudutavaid küsimusi on käsitletud Lissabonis asuva 
EL narkoseire keskuse (EMCDDA) väljaandena peatselt ilmuvas 2004. Aasta aruandes.  

o Esitlemise kuupäev: neljapäev, 25. november 2004  
o Aeg: 10.00 Kesk-Euroopa (Brüsseli aja järgi) 
o Koht: Euroopa Parlamendi pressiruum (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Brüssel 
 
Tänavune Aastaaruanne narkoprobleemi olukorrast Euroopa Liidus ja Norras kätkeb endas andmeid kõigi 
25 ELi liikmesriigi ja Norra kohta (saadaval 19-s ELi keeles + norra keeles). Esmakordselt sisaldab aruanne 
ka üksikutele narkoainetele pühendatud peatükke, mida täiendavad lisapeatükid üldläbilõiget pakkuvatel 
teemadel: narkopoliitikast ja -seadusandlusest, kuritegevuse- ja vanglaküsimustest, ennetusest ning kravist.   

Samaaegselt ilmuvad vastavale veebisaidile http://annualreport.emcdda.eu.int aruande laiendatud 
sidusversioonid ja allalaaditavad PDF-failid. Samuti on sellel saidil saadaval allalaaditavad rahvuslikud 
raportid Reitox võrgust, uudiskirjad ning hulgaliselt aruannet täiendavaid ja illustreerivaid lisatabeleid, 
diagramme ja statistikat.  

Aastaaruanne ja kolm uudiskirja (20 keeles) pannakse internetti välja kell 10.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). 
Tutvumaks uudiskirjadega vaadake ka InfoPoint/News and media services ja pressitalituse lehekülgi 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Samal päeval ilmutab EMCDDA ka oma esimese sidusa Statistikabülletääni, mis sisaldab mitmesuguseid 
statistilisi tabeleid, diagramme ja analüüse narkoolukorra kohta Euroopas (http://statistics.emcdda.eu.int). 
Tervikliku pildi loovad Ülevaated üksikriikide hetkeseisust, mis on koostatud kõigi 25 ELi liikmesriigi ja Norra 
kohta ning milles on esitatud iga riigi ajakohastatud andmed ja toodud välja lühikokkuvõte rahvuslikest 
suundumustest (http://profiles.emcdda.eu.int).  

Esitlemise päeval töötavad EMCDDA juures (Lissabonis) ka klienditoepunktid, kust ajakirjanikud saavad 
vastused oma küsimustele (Tel: 351 218 11 30 00). Vahepeal pakuvad sama teenust Reitox rahvuslikud 
tugipunktid. Täiskontaktandmed leiate saidi http://www.emcdda.eu.int InfoPoint/News and media services ja 
pressiteenistuse Helpdeski lehekülgedelt. 

Vähendamaks koormust põhisaidil, avab EMCDDA ka peegelsaidi (http://emcdda.kpnqwest.pt), mis võimaldab 
samuti juurdepääsu aruandele ja uudiskirjadele.  

Kui soovite lugeda uudiseid regulaarselt, registreerige ennast EMCDDA i koduleheküljel aadressil 
http://www.emcdda.eu.int/register 


