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JAUNĀKĀS ZIŅAS PAR NARKOTIKU PROBLĒMU EIROPĀ    

ES Narkotiku aģentūras 2004. gada ziņojums  

o Fakti, skaitļi un analīze par narkotikām gan Eiropā, gan atsevišķās valstīs  
o Jaunākās tendences un sociālie, juridiskie un politiskie pasākumi 
o Īpašās tēmas: kanabiss lietošanas problēma, saslimstība ar blakusparādībām un nacionālo 

narkomānijas apkarošanas stratēģiju novērtējums 

(4.11.2004 LISABONA) Galvenie jautājumi par narkotikām Eiropā ir ietverti 2004. Gada ziņojumā, ko drīzumā 
izdos ES narkotiku aģentūra Lisabonā, EMCDDA.  

o Atklāšanas datums: Ceturtdiena, 25. novembris  
o Laiks: plkst. 10:00 CET (Briseles laiks) 
o Norises vieta: Eiropas Parlamenta preses telpa (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047, Brisele 
 
Šogad Gada ziņojums par situāciju narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā ietver datus no  
25 ES dalībvalstīm un Norvēģijas (pieejams 19 ES valodās un norvēģu valodā). Pirmo reizi ziņojumā ir 
iekļautas nodaļas, kas veltītas atsevišķiem narkotiku veidiem, un kuras ir papildinātas ar sekojošām nodaļām 
par četrām starpdisciplinārām tēmām: narkomānijas apkarošanas politika un likumi, noziedzības un cietumu 
jautājumi, profilakse un ārstēšana.  

Gada ziņojuma paplašināta versija tiešsaistē un datnes PDF formātā parādīsies vienlaicīgi tām paredzētā 
tīmekļa vietnē: http://annualreport.emcdda.eu.int. Šajā vietnē tiks piedāvāti arī lejupielādējami Reitox tīkla 
valstu ziņojumi, ziņu izlaidumi un daudzas papildu tabulas, grafiki un statistikas dati, kas papildina un 
plašāk attēlo ziņojuma saturu.  

Gada ziņojums un trīs ziņu izlaidumi (20 valodās) tiks ievietoti tiešsaistē plkst 10:00 (Briseles laiks).         
Lai piekļūtu ziņu izlaidumiem skatiet arī sadaļas InfoPoint/News and media services un mediju pakalpojumus 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Tajā pašā dienā EMCDDA atklās savu pirmo Statistikas biļetenu tiešsaistē, piedāvājot plaša spektra 
statistikas tabulas, shēmas un analīzi par Eiropas narkomānijas situāciju (http://statistics.emcdda.eu.int).  

Valstu situāciju kopsavilkumi atsevišķi par visām 25 ES dalībvalstīm un Norvēģiju pilnveidos kopskatu, 
sniedzot īsus konspektus par aktuāliem valstu datiem un tendencēm (http://profiles.emcdda.eu.int).   

Atklāšanas dienā EMCDDA (Lisabonā) darbosies palīdzības dienesti, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem 
(Tālr.: 351 218 11 30 00). Reitox valstu koordinācijas centri vienlaicīgi sniegs tos pašus pakalpojumus.  
Pilnu informāciju var atrast sadaļā InfoPoint/News and media services/Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int 

Lai atvieglotu piekļuvi galvenajā tīmekļa vietnē, EMCDDA piedāvās arī alternatīvu tīmekļa vietni 
(http://emcdda.kpnqwest.pt).  

Lai saņemtu ziņas regulāri, reģistrējieties EMCDDA mājas lapā šajā adresē: http://www.emcdda.eu.int/register 


