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UUSINTA TIETOA HUUMEONGELMASTA EUROOPASSA    

Euroopan unionin huumausaineviraston vuoden 2004 Vuosiraportti 

o Faktatietoa, kaavioita ja tutkimustuloksia huumeista Euroopassa ja maittain 
o Viimeisimmät suuntaukset sekä sosiaaliset, oikeudelliset ja poliittiset toimenpiteet 
o Erityisteemat: kannabis, huumeiden oheissairaudet ja kansallisten huumestrategioiden arviointi 
 
(4.11.2004 LISSABON) Euroopan huumetilanteen avainkysymyksiin paneudutaan Lissabonissa toimivan 
Euroopan unionin huumausaineviraston (EMCDDA) lähiaikoina julkaisemassa Vuosiraportissa 2004.  

o Julkaisemispäivämäärä: Torstai, 25. marraskuuta 
o Kello: 10H00 CET (Brysselin aikaa) 
o Paikka: Euroopan parlamentin lehdistöhuone (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Bryssel 
 
Tänä vuonna Vuosiraportti Euroopan unionin ja Norjan huumeongelmasta sisältää tietoa EU:n 25 
jäsenvaltiosta ja Norjasta (saatavissa EU:n 19 virallisella kielellä + norjaksi). Raportissa on ensimmäisen 
kerran yksittäisiä huumeita koskevia lukuja ja tämän lisäksi näitä täydentäviä lukuja, jotka käsittelevät 
huumepolitiikkaa ja -lainsäädäntöä, rikos- ja vankila-teemoja sekä huume-ehkäisyä ja -hoitoa.  

Vuosiraportin laajennetut verkkoversiot ja tulostettavat PDF-tiedostot julkaistaan samanaikaisesti asianomaisilla 
web-sivustoilla (http://annualreport.emcdda.eu.int). Tältä sivustolta voi myös tulostaa kansallisten 
seurantakeskusten Reitox-verkoston kansalliset vuosiraportit, uutistiedotteita ja runsaasti muita taulukoita, 
grafiikkaa ja tilastoja, jotka täydentävät painettuja julkaisuja ja valottavat niiden sisältöä esimerkein.  

Vuosiraportti ja kolme uutistiedotetta (20 kielellä) julkaistaan verkossa 10H00 (CET). Lisää tietoa saa myös 
viraston lehdistöpalvelusta (InfoPoint/News and media services) osoitteessa 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 

Virasto julkaisee samana päivänä verkossa ensimmäisen tilastollisen tieotuslehden (Statistical bulletin), joka 
sisältää tilastotaulukoita, kaavioita ja analyysejä Euroopan huumetilanteesta (http://statistics.emcdda.eu.int).  

Euroopan unionin jokaisen 25 jäsenvaltion ja Norjan maakohtaiset lyhyet yleiskatsaukset täydentävät kuvaa 
ajankohtaisista tiedoista ja suuntauksista kansallisilla tasoilla (http://profiles.emcdda.eu.int).  

EMCDDA:n tukipalvelut (Lissabon) vastaavat julkaisupäivänä toimittajien kysymyksiin (Puh. 351 218 11 30 00). 
Reitoxin kansalliset seurantakeskukset tarjoavat samaan aikaan vastaavan palvelun. Niiden yhteystiedot 
saa lehdistöpalvelusta (InfoPoint/News media services/Helpdesks) osoitteessa http://www.emcdda.eu.int 

Web-sivuston ylikuormittumisen estämiseksi EMCDDA avaa myös rinnakkaissivuston 
(http://emcdda.kpnqwest.pt), josta on pääsy vuosiraporttiin ja uutistiedotteisiin.  

Uutisten saamiseksi säännöllisesti EMCDDA:n kotisivuille voi rekisteröityä osoitteessa 
http://www.emcdda.eu.int/register   


