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NAJNOVŠIE SPRÁVY O PROBLEMATIKE DROG V EURÓPE  

Výročná správa 2004 Agentúry EÚ pre drogy  

o Drogy v Európe a v jednotlivých krajinách – fakty, čísla, analýzy  
o Najnovšie trendy a sociálne, právne a politické riešenia  
o Vybrané otázky: problém kanabisu, ko-morbidity, hodnotenie národných stratégií pre drogy 
 
(4.11.2004 LISABON) Kľúčové otázky o drogách v Európe budú čoskoro publikované vo Výročnej správe 
2004 lisabonskej agentúry EÚ pre drogy, EMCDDA.  

o Dátum uverejnenia: Štvrtok 25. novembra  
o Čas: 10.00 hod. SEČ (bruselský čas) 
o Miesto: Tlačová miestnosť Európskeho parlamentu (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
 
Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európskej únii a v Nórsku vychádza z údajov, ktoré 
poskytlo 25 členských krajín EÚ a Nórsko. Po prvýkrát správa obsahuje kapitoly venované problematike 
jednotlivých drog, ako aj kapitoly týkajúce sa štyroch prelínajúcich sa tém: drogová politika a právo, otázky 
kriminality a väzenských zariadení, prevencie a liečby. Výročná správa bude dostupná v 19 jazykoch EÚ a v 
nórskom jazyku. 

Na internetovej stránke (http://annualreport.emcdda.eu.int) bude súčasne sprístupnená rozšírená verzia tejto 
správy a súbory vo formáte PDF na stiahnutie. Tu budú k dispozícii na stiahnutie zo siete Reitox aj národné 
správy, tlačové správy a ďalšie údaje vo forme tabuliek, grafov a štatistík, ktoré dopĺňajú a ilustrujú obsah 
správy.  

Výročná správa a tri súvisiace tlačové správy (v 20 jazykoch) budú publikované online o 10.00 hod (SEČ).  
Tieto tlačové správy sú sprístupnené v rubrike InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

V ten istý deň agentúra EMCDDA sprístupní aj svoj prvý internetový Štatistický vestník, ktorý ponúka veľký 
počet štatistických tabuliek, diagramov a analýz drogovej situácie v Európe (http://statistics.emcdda.eu.int). 
Celkový obraz doplní Prehľad situácie podľa krajín pre každý z 25 členských štátov EÚ a Nórska, ktorý 
poskytne súhrn aktualizovaných národných údajov a trendov (http://profiles.emcdda.eu.int). 

V deň sprístupnenia budú v agentúre EMCDDA (Lisabon) k dispozícii poradenskí pracovníci Helpdesk,        
aby mohli zodpovedať otázky novinárov (Tel. 351 218 11 30 00). Súčasne bude táto služba poskytovaná aj v 
Národných koordinačných centrách siete Reitox. Viac údajov a presné kontaktné adresy a čísla nájdete v 
rubrike InfoPoint/News and media services/Helpdesks na stránke: http://www.emcdda.eu.int  

Na odľahčenie materskej webovej stránky ponúkne EMCDDA tzv. zrkadlovú webovú stránku 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) aby bol zaručený prístup k správe a tlačovým vyhláseniam. Registrácia sa na 
domovskej stránke EMCDDA na pravidelné zasielanie aktuálnych informácií je možná na: 
http://www.emcdda.eu.int/register 


