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NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE NARKOTIKŲ PROBLEMĄ EUROPOJE 

ES narkotikų stebėsenos agentūros 2004 m. Metinė ataskaita 

o Su narkotikais susiję faktai, skaičiai ir analitinė informacija: visoje Europoje ir atskirose šalyse 
o Pastarojo meto tendencijos ir socialiniai, teisiniai bei politiniai sprendimai 
o Specialūs klausimai: kanapės, liguista priklausomybė ir nacionalinių kovos su narkotikais strategijų 

įvertinimas  
 
(4.11.2004, LISABONA) Svarbiausieji su narkotikais Europoje susiję klausimai nagrinėjami 2004 m. Metinėje 
ataskaitoje, kurią netrukus paskelbs Lisabonoje įsikūrusi ES narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA).  

o Paskelbimo data: lapkričio 25 d., ketvirtadienis  
o Laikas: 10H00 CET (Briuselio laiku) 
o Vieta: Europos Parlamento spaudos biuras (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Briuselis 
 
Šių metų Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemą Europos Sąjungoje ir Norvegijoje įtraukti 
duomenys iš 25 ES valstybių narių ir Norvegijos (pateikiami 19 ES kalbų ir norvegų kalba). Ataskaitoje   
pirmą kartą parengti skyriai skirti atskiriems narkotikams, kuriuos papildo kiti, keturias bendriausias temas 
apžvelgiantys skyriai – narkotikų kontrolės politika ir teisė, nusikaltimai ir įkalinimo įstaigos, prevencija ir 
gydymas.  

Ataskaitos išplėstinės versijos internete PDF formatu vienu metu pasirodys specialiame tinklalapyje 
(http://annualreport.emcdda.eu.int). Šiame tinklalapyje taip pat bus galima rasti nacionalines ataskaitas iš 
Reitox tinklo, informacinius pranešimus ir daugybę papildomų lentelių, grafinių ir statistinių duomenų, 
kurie papildo ir išsamiau pateikia ataskaitoje esančią informaciją.  

Metinė ataskaita ir trys informaciniai pranešimai (20 kalbų) bus paskelbti internete 10H00 (CET). 
Informaciją apie tai, kaip gauti informacinius pranešimus, taip pat galima rasti InfoPoint/News and media 
services skyriuje ir žiniasklaidos tarnybose (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). Tą pačią dieną 
EMCDDA paskelbs savo pirmą internetinį Statistikos biuletenį, kuriame bus pateikta daug statistinių duomenų 
lentelių, schemų ir analitinės informacijos apie narkotikų situaciją Europoje (http://statistics.emcdda.eu.int). 
Ataskaitą papildys ir kiekvienos iš 25 ES valstybių narių bei Norvegijos Nacionalinės situacijos santrauka, 
kurioje bus trumpai apibendrinti naujausi nacionaliniai duomenys ir tendencijos (http://profiles.emcdda.eu.int).  

Ataskaitos paskelbimo dieną EMCDDA (Lisabonoje) veiks informacinės pagalbos punktai, kur bus atsakoma     
į žurnalistų klausimus (Tel: 351 218 11 30 00). Tuo pat metu tokia pati paslauga bus teikiama ir Reitox 
nacionaliniuose narkotikų informacijos biuruose. Visą kontaktinę informaciją galima rasti InfoPoint/News 
and media services/Helpdesks skyriuje ir žiniasklaidos tarnybose/informacinės pagalbos punktuose, adresu 
http://www.emcdda.eu.int Siekdama sumažinti pagrindinio tinklalapio apkrovimą EMCDDA taip pat siūlys 
pasinaudoti analogišku tinklalapiu (http://emcdda.kpnqwest.pt) kuriame bus galima susipažinti su ataskaita ir 
informaciniais pranešimais.  


