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LEGÚJABB HÍREK AZ EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL    

2007-es Éves Jelentés az EU kábítószerügyi központjától 

o Kábítószerekkel kapcsolatos tények, számadatok és elemzések: Európán belül és országonként lebontva 
o Legújabb tendenciák és jogi, politikai és szociális téren tett válaszlépések 
o Kiemelt témák: drogok és gépjárm�vezetés; drogprobléma a 15 évesnél fiatalabb populációban, kokain  

(LISSZABON, 2007.11.05) Az európai kábítószer-problémához kapcsolódó legf�bb témaköröket az EU 
lisszaboni kábítószerügyi központja (EMCDDA) a hamarosan kiadásra kerül� 2007-es Éves Jelentésben 
foglalta össze.  

o A program kezdete: November 22. csütörtök 
o Id�pontja: 10:00 CET (Brüsszeli id� szerint) 
o Helyszíne: Európai Parlament sajtószobája (Press room PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüsszel 
 
Az idei “A kábítószer-probléma Európában” cím� Éves Jelentésben a 27 EU-tagállamra, Norvégiára      
és Törökországra vonatkozóan szerepelnek adatok. Az egyes kábítószerekról szóló különálló fejezetek a 
legfrissebb európai áttekintést nyújtják a megfigyelt prevalenciákról, a szerhasználati mintázatokról, a 
kínálatról, a kezelésr�l és egyéb beavatkozásokról. A további fejezetek témái: új kábítószer-tendenciák; 
szakpolitikák és törvények; válaszok a kábítószer-problémákra; fert�z� betegségek és kábítószerrel 
összefügg� halálozás.  

A Jelentés és a sajtóanyag 23 nyelven készült el (az EU 21 hivatalos nyelvén, valamint norvégul és törökül). 
A jelentést három Kiemelt téma egészíti ki angol nyelven. A részletes áttekintések témái ebben az évben: 
drogok és gépjárm�vezetés; drogprobléma a 15 évesnél fiatalabb populációban; és a kokain és crack- 
fogyasztás közegészségügyi hatásai. 

Ezzel egyid�ben az EMCDDA 2007-es Statisztikai közlönyét is közzéteszi, egy olyan online kiadványt,  
amely az Éves Jelentésben szerepl� elemzéseket támasztja alá közel 400 táblázat és grafikon segítségével. 
A csomagot az Országadatok egészítik ki, melyek országokra lebontva, grafikus ábrákban összefoglalva 
mutatják be a nemzeti kábítószerhelyzet f�bb aspektusait. A 2007-es Éves Jelentés els�dleges forrásának 
számító, Reitox nemzeti fókuszpontoktól érkez�, angolul is olvasható Nemzeti jelentések az adott 
országokban tapasztalható kábítószer-jelenségeket foglalják össze.  

A fenti kiadványok Internetre kerülésének id�pontja: 10:00 CET. A kiadványok közzétételének napján az 
EMCDDA lisszaboni központjában az ügyfélszolgálat a — Tel. (351) 218 11 30 00 /40 / 57 — telefonszámon 
fogadja az újságírók kérdéseit, míg a Reitox nemzeti fókuszpontok az adott országot érint� kérdésekre 
válaszolnak. 

Az összes, Éves Jelentés kiadvánnyal, szolgáltatással és rendezvénnyel kapcsolatos tájékoztatás 
megtalálható a következ� honlapon: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

A kiadványok a következ� weboldalon is megtalálhatók: http://docs.emcdda.europa.eu  

Az RSS feed szolgáltatás elérhet�sége: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


