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NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE 

Sprawozdanie roczne 2004 agencji UE ds. narkotyków  

o Fakty, liczby oraz analizy dotyczące narkotyków: dla całej Europy oraz w poszczególnych krajach 
o Najnowsze tendencje oraz reakcje społeczne, prawne i polityczne 
o Wybrane zagadnienia: pochodne konopi, choroby towarzyszące uzależnieniom ocena krajowych 

strategii antynarkotykowych 

(4.11.2004 LIZBONA) Główne zagadnienia związane z narkotykami na terytorium Europy przedstawiono w 
Sprawozdaniu rocznym 2004, które zostanie wkrótce opublikowane przez EMCDDA, agencję UE ds. 
narkotyków z siedzibą w Lizbonie.  

o Data publikacji: czwartek, 25 listopada  
o Godzina: 10:00 CET (czas brukselski) 
o Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS 0A050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela 
 
Tegoroczne Sprawozdanie roczne na temat problemu narkotykowego w Unii Europejskiej i Norwegii 
zawiera dane pochodzące z 25 Państw Członkowskich UE i Norwegii (dostępne w 19 językach UE + język 
norweski). Po raz pierwszy sprawozdanie zawiera rozdziały poświęcone każdemu narkotykowi z osobna, 
uzupełnione kolejnymi rozdziałami obejmującymi cztery tematy przekrojowe: polityka antynarkotykowa i prawo, 
przestępczość oraz zagadnienia związane z więziennictwem, zapobieganie i leczenie.  

Poszerzona wersja internetowa sprawozdania i zawierający sprawozdanie pliki do pobrania w formacie PDF 
pojawią się w tym samym czasie na poświęconej sprawozdaniom rocznym stronie internetowej 
(http://annualreport.emcdda.eu.int.). Na tej stronie zostaną również umieszczone do pobrania Sprawozdania 
roczne opracowane przez sieć Reitox, notatki informacyjne oraz dodatkowe tabele, grafiki i statystyki 
uzupełniające i dokładniej ilustrujące treść sprawozdania.  

Sprawozdanie roczne i trzy notatki informacyjne (w 20 językach) ukażą się na stronie internetowej o 
godzinie 10:00 (CET). Aby uzyskać dostęp do notatek informacyjnych, należy również odwiedzić 
InfoPoint/News and media services (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). Tego samego dnia EMCDDA 
zainauguruje swój pierwszy internetowy Biuletyn statystyczny oferujący szeroką gamę statystycznych tabel, 
wykresów i analiz dotyczących zjawiska narkomanii w Europie (http://statistics.emcdda.eu.int). Omówienie 
sytuacji w poszczególnych krajach obejmujące wszystkie 25 Państw Członkowskich UE i Norwegię 
dopełniają obrazu zjawiska, oferując krótkie podsumowania na temat aktualnych krajowych danych i trendów 
(http://profiles.emcdda.eu.int).  

W dniu publikacji w EMCDDA (Lizbona) będzie działać biuro pomocy udzielające odpowiedzi na pytania 
dziennikarzy (Tel. 351 218 11 30 00). W tym czasie krajowe punkty kontaktowe sieci Reitox (NFP) zaoferują 
taką samą usługę. Pełne dane kontaktowe można znaleźć w InfoPoint/News and media services/Helpdesks 
pod adresem http://www.emcdda.eu.int Aby zmniejszyć przeciążenie głównej strony internetowej, EMCDDA 
uruchomi dodatkową stronę internetową (http://emcdda.kpnqwest.pt) umożliwiającą dostęp do sprawozdania i 
notatek informacyjnych. 


