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NAJNOVEJŠI  PODATKI O DROGAH V EVROPI 

Letno poročilo 2004 Agencije EU za droge 

o Dejstva, številke in analize o drogah, v Evropi in v posamezni državi 
o Najnovejši trendi ter družbeni, pravni in politični odzivi 
o Posebna vprašanja: kanabis, komorbidnost in vrednotenje nacionalnih strategij o drogah 
 
(4.11.2004 LIZBONA) Ključna vprašanja o drogah v Evropi so obravnavana v Letnem poročilu 2004 Agencije 
EU za droge (EMCDDA) s sedežem v Lizboni, ki bo kmalu objavljeno. 

o Datum objave: Četrtek, 25. novembra  
o Čas: 10H00 CET (čas Bruslja) 
o Kraj: novinarsko središče Evropskega parlamenta (PHS 0A050), Rue Wiertz, B-1047 Bruselj 

Letos Letno poročilo o stanju na področju drog v Evropski uniji in na Norveškem vsebuje podatke iz      
25 držav članic EU in Norveške (na voljo v 19 jezikih EU in norveščini). V poročilu so prvič objavljena tudi 
poglavja o posameznih drogah, ki so dopolnjena s poglavji štirih povezanih področij: politika in zakonodaja o 
drogah, vprašanja kaznivih dejanj in zaporov, preventiva in zdravljenje. 

Razširjena spletna različica in prenosljive PDF datoteke poročila bodo istočasno objavljene na spletni strani: 
http://annualreport.emcdda.eu.int. Stran bo prav tako omogočala prenos nacionalnih poročil iz omrežja 
Reitox, sporočil za javnost in vrsto dodatnih tabel, grafov in statističnih podatkov, ki dopolnjujejo in 
pojasnjujejo vsebino poročila. 

Letno poročilo in tri sporočila za javnost (v 20 jezikih) bodo objavljena na spletu ob 10. uri (čas Bruslja). 
Sporočila za javnost bodo dostopna tudi na InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Tega dne bo EMCDDA objavil tudi prvi spletni Statistični bilten, v katerem bodo na voljo statistične tabele, 
grafi in analize s področja drog v Evropi (http://statistics.emcdda.eu.int). Povzetki s področja drog za vseh 25 
držav članic EU in Norveške, bodo dopolnili celostno sliko s kratkimi pregledi najnovejših nacionalnih podatkov 
in trendov (http://profiles.emcdda.eu.int). 

Na dan objave bodo Službe za pomoč uporabnikom EMCDDA (Lizbona) na voljo novinarjem za vprašanja      
(Tel. 351 218 11 30 00). Nacionalne kontaktne točke mreže Reitox bodo nudile enake storitve.                 
Vse informacije o kontaktih se nahajajo na InfoPoint/News and media services/Helpdesks na naslovu: 
http://www.emcdda.eu.int 

Da bi se izognil preobremenjenosti na glavni spletni strani, bo EMCDDA ponudil alternativno spletno stran 
(http://emcdda.kpnqwest.pt), ki bo omogočala dostop do poročila in sporočil za javnost. 

Za redna sporočila na domači spletni strani Centra se prijavite na naslovu http://www.emcdda.eu.int/register 


