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LEGFRISSEBB HÍREK AZ EURÓPAI SZINTŰ KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL  

Az EU Kábítószerügyi Központjának 2004-es Európai Jelentése 

o Tényadatok a kábítószerekről, számok és elemzések európai szinten és országonként 
o Legfrissebb tendenciák, valamint a társadalmi, jogi és politikai válaszok 
o Kiemelt témák: kannabisz, komorbiditás és a nemzeti kábítószer-stratégiák értékelése 

(4.11.2004 LISSZABON) A legfontosabb európai kábítószerügyi kérdésekkel a 2004-es Európai Jelentés 
foglalkozik, amelyet nemsokára közzétesz az EU lisszaboni székhelyű kábítószerügyi központja, az EMCDDA. 

o Sajtótájékoztató dátuma: november 25. csütörtök 
o Időpontja: 10H00 (közép-európai idő) 
o Helye: Az Európai Parlament sajtóterme (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Brüsszel 
 
Idén az Éves jelentés a kábítószer-helyzetről az Európai Unióban és Norvégiában a 25 tagállamtól és 
Norvégiától származó adatokat tartalmazza (az Unió 19 hivatalos nyelvén és norvégül áll rendelkezésre). 
Most először, a jelentés fejezetei külön foglalkoznak az egyes kábítószerekkel, és ezeket további fejezetek 
egészítik ki, melyek a következő négy „keresztirányú” témát taglalják: a kábítószer-politika és a jog, 
bűncselekményekkel és büntetés-végrehajtási intézetekkel kapcsolatos kérdések, a megelőzés és a kezelés. 

A jelentés kibővített online változatait és letölthető PDF fájljait egyidejűleg tesszük közzé egy erre a célra 
fenntartott weblapon (http://annualreport.emcdda.eu.int). Ez a weblap a Reitox hálózatból származó letölthető 
nemzeti jelentéseket is tartalmazza majd, valamint sajtóanyagokat és számtalan további táblázatot, 
grafikont és statisztikát, amelyek kiegészítik a jelentés tartalmát, és további illusztrációkkal szolgálnak. 

Az Európai Jelentés és három másik sajtóanyag (20 nyelven) 10H00 (közép-európai idő) kerül fel az 
Internetre. A sajtóanyagokhoz való hozzáféréshez lásd még InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). Az EMCDDA ugyanezen a napon közzéteszi első online 
Statisztikai közlönyét, amelyben az európai kábítószerügyi helyzettel kapcsolatos statisztikai táblázatok, 
grafikonok és elemzések széles választéka található meg (http://statistics.emcdda.eu.int). A helyzetképet mind 
a 25 tagállamra és Norvégiára vonatkozó összefoglalók egészítik ki, melyek rövid áttekintést tartalmaznak a 
legfrissebb nemzeti adatokról és tendenciákról (http://profiles.emcdda.eu.int). 

Az újságírók a sajtótájékoztató napján az EMCDDA-től (Lisszabon), információs pultoknál kaphatnak választ 
kérdéseikre (Tel. 351 218 11 30 00). A Reitox nemzeti fókuszpontjai ugyanezt a szolgáltatást nyújtják.          
A kapcsolatfelvételre vonatkozó összes részlet elérhető az EMCDDA honlapján (http://www.emcdda.eu.int),     
a következő útvonalon InfoPoint/News and media services/Helpdesks. 

A fő weblap forgalmának mérséklése érdekében az EMCDDA egy tükörweblapot is rendelkezésre bocsát 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) amelyen megtekinthető a jelentés és a sajtóanyagok.  

Az EMCDDA honlapján a http://www.emcdda.eu.int/register linken történő regisztrációval a hírek rendszeresen 
hozzáférhetőek. 


