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NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE 

Sprawozdanie roczne 2007 agencji UE ds. narkotyków  

o Fakty, liczby oraz analizy dotycz�ce narkotyków: cała Europa oraz poszczególne kraje  
o Najnowsze trendy oraz podejmowane działania w obszarze prawa, polityki społecznej i zdrowotnej 
o Wybrane zagadnienia: narkotyki w ruchu drogowym; u�ywanie narkotyków poni�ej 15. roku �ycia; kokaina  

(5.11.2007, LIZBONA) Główne zagadnienia zwi�zane z narkotykami w Europie przedstawiono w 
Sprawozdaniu rocznym 2007, które zostanie wkrótce opublikowane przez EMCDDA, agencj� UE ds. 
narkotyków z siedzib� w Lizbonie.  

o Data publikacji: czwartek, 22 listopada 
o Time: 10:00 CET (czasu brukselskiego) 
o Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela 
 
Tegoroczne Sprawozdanie roczne o stanie problemu narkotykowego w Europie zawiera dane pochodz�ce 
z 27 pa�stw członkowskich UE, Norwegii i Turcji. Poszczególne rozdziały po�wi�cone s� ró�nym narkotykom i  
przedstawiaj� najnowszy europejski przegl�d ich rozpowszechnienia oraz wzorów u�ywania, poda�y i 
dost�pno�ci, leczenia i innych działa�. S� one uzupełnione przez rozdziały odnosz�ce si� do: nowych i 
pojawiaj�cych si� trendów; polityk i strategii oraz przepisów prawa dotycz�cych problemu narkotykowego; 
chorób zaka�nych i zgonów zwi�zanych z narkotykami.  

Sprawozdanie i informacyjne materiały prasowe b�d� dost�pne w 23 j�zykach (21 UE + NO i TR) wraz z 
Wybranymi zagadnieniami w j�zyku angielskim. W tym roku, obszerne analizy dotycz� problemu narkotyków 
w ruchu drogowym; u�ywania narkotyków i problemów z tym zwi�zanych u osób poni�ej 15. roku �ycia oraz 
wpływu za�ywania kokainy i cracku na zdrowie publiczne.  

Jednocze�nie agencja opublikuje Biuletyn Statystyczny za rok 2007, produkt on-line przedstawiaj�cy około 
400 tabel i wykresów statystycznych, obrazuj�cy wi�kszo�� danych analitycznych znajduj�cych si� w 
tegorocznym sprawozdaniu. Obraz dopełniaj� charakterystyki danych krajowych, czyli graficzne 
podsumowanie kluczowych aspektów sytuacji dotycz�cych narkotyków w danych krajach. Sprawozdania 
krajowe z punktów kontaktowych sieci Reitox, stanowi�ce podstawowe �ródło dla Sprawozdania 
rocznego 2007, b�d� dost�pne równie� w j�zyku angielskim, odzwierciedlaj�c ogólny obraz zjawiska 
narkotykowego w poszczególnych pa�stwach.  

Wy�ej wymienione produkty zostan� udost�pnione na stronie internetowej o godz. 10:00 CET. W dniu 
publikacji w EMCDDA (w Lizbonie) b�d� działa� biura pomocy w celu udzielania odpowiedzi na pytania 
dziennikarzy — Tel. (351) 218 11 30 00 / 40 / 57 — natomiast krajowe punkty kontaktowe Reitox b�d� 
odpowiada� na pytania dotycz�ce poszczególnych krajów. Informacje i linki dotycz�ce produktów zwi�zanych 
ze Sprawozdaniem rocznym, usługami i wydarzeniami dost�pne b�d� pod nast�puj�cym adresem: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm  
lub alternatywnie pod: http://docs.emcdda.europa.eu  
Format RSS jest dost�pny pod: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


