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NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE NARKOTIK� PROBLEM� EUROPOJE    

ES narkotik� ir narkomanijos steb�senos centro 2007 m. metin� ataskaita 

o Su narkotikais susij� faktai, skai�iai ir analitin� informacija: visoje Europoje ir atskirose šalyse 
o Pastar�j� met� tendencijos ir teisin�s, politin�s, socialin�s bei sveikatos stiprinimo priemon�s 
o Special�s klausimai: narkotikai ir vairavimas, narkotik� vartojimas tarp paaugli� iki 15 met� bei kokainas 

(2007 11 5, LISABONA) Svarbiausieji su narkotikais susij� klausimai Europoje, nagrin�jami 2007 m. metin�je 
ataskaitoje, kuri� netrukus paskelbs Lisabonoje 	sik�rusi Europos narkotik� steb�senos agent�ra.  

o Paskelbimo data: lapkri�io 22 d., ketvirtadienis 
o Laikas: 10 val. CET (Briuselio laiku) 
o Vieta: Europos Parlamento spaudos sal� (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Briuselis 
 
Ši� met� Metin�je ataskaitoje apie narkotik� problem� Europoje pateikiami duomenys iš 27 ES valstybi� 
nari�, Norvegijos ir Turkijos. Atskiruose ataskaitos skyriuose, skirtuose konkretiems narkotikams, 
apžvelgiama dabartin� pad�tis Europos šalyse — narkotik� paplitimas, vartojimo b�dai, tendencijos, pasi�la ir 
prieinamumas, asmen� gydymas bei kitos intervencin�s priemon�s. Kituose skyriuose nagrin�jamos naujai 
atsirandan�ios narkotik� vartojimo tendencijos, politikos kryptys ir 	statymai, narkotik� keliam� problem� 
sprendimo b�dai, infekcin�s ligos ir su narkotikais susij� mirties atvejai.  

Ataskaita ir spaudos medžiaga bus pateikta 23 kalbomis (21 ES šalies kalba bei NO ir TR), kartu bus 
pristatyti ir trys Special�s klausimai angl� kalba. Šiais metais juose bus išsamiai apžvelgtos šios temos: 
narkotikai ir vairavimas, narkotik� vartojimas tarp paaugli� iki 15 met� ir susijusios problemos bei kokaino ir 
kreko vartojimo pasekm�s visuomen�s sveikatai. 

T� pa�i� dien� Agent�ra paskelbs 2007 m. statistikos biuleten�. Tai internetinis leidinys, apimantis apie 400 
lenteli� ir statistini� diagram�, kuri� pagrindu ši� met� ataskaitoje buvo pateikta analitin� informacija. Bendr� 
informacij� papildys šali� duomen� ataskaitos, kuriose bus pateikta nacionalin�s pad�ties narkotik� srityje 
svarbiausi� aspekt� grafin� santrauka. Taip pat bus pateiktos nacionalin�s ataskaitos (angl� kalba) iš Reitox 
nacionalini� informacijos biur� — jos buvo svarbiausias informacijos šaltinis rengiant 2007 m. metin� 
ataskait�. Šiose ataskaitose pristatoma bendra narkotik� ir narkomanijos srities pad�tis atskirose šalyse.  

Aukš�iau pamin�ti leidiniai bus paskelbti 10 val. CET. Ataskaitos paskelbimo dien� Agent�roje (Lisabonoje) 
veiks pagalbos punktai, kurie teiks atsakymus 	 žurnalist� klausimus — Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57) —   
o Reitox nacionaliniuose informacijos biuruose veikiantys pagalbos punktai atsakin�s 	 konkre�ius, su šalimis 
susijusius, klausimus.  

Informacij� apie vis� su Metine ataskaita susijusi� medžiag�, paslaugas bei renginius (taip pat 	vairias 
nuorodas) galima rasti adresu: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm                           
Bei tinklalapyje: http://docs.emcdda.europa.eu                                                                                                     
RSS feed format� galima rasti adresu http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


