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NAJNOVŠIE SPRÁVY O DROGOVEJ PROBLEMATIKE V EURÓPE    

Výro�ná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2007  

o Drogy v Európe a v jednotlivých krajinách — fakty, �ísla, analýzy  
o Najnovšie trendy; právne a politické reakcie; riešenia v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti  
o Vybrané otázky: drogy a riadenie vozidiel; užívanie drog medzi maloletými vo veku do 15 rokov; kokaín.  

(5.11.2007 LISABON) K�ú�ové problémy drogovej otázky v Európe budú publikované v pripravovanej  
Výro�nej správe 2007 lisabonskej agentúry EÚ pre drogy, EMCDDA.  

o Dátum uverejnenia: štvrtok 22. novembra 
o �as: 10:00 hod. SE� (bruselský �as) 
o Miesto: Tla�ová miestnos� Európskeho parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
 
Tento rok sa vo Výro�nej správe o stave drogovej problematiky v Európe uverej�ujú údaje z 27 �lenských 
štátov EÚ, Nórska a Turecka. Kapitoly sú venované jednotlivým drogám a prinášajú najnovší európsky 
preh�ad o prevalencii a formách ich užívania, ponuke a dostupnosti, lie�be a �alších intervenciách. Správa 
�alej obsahuje kapitoly o nových a vznikajúcich trendoch v užívaní drog, politikách a legislatíve; reakciách na 
problémy s drogami, infek�ných chorobách a úmrtiach súvisiacich s užívaním drog.  

Správa a informa�ný balík pre novinárov budú k dispozícii v 23 jazykoch (21 jazykov EÚ, nór�ina a ture�tina) 
doplnené o tri Vybrané otázky v angli�tine. Tento rok sa podrobné analýzy zameriavajú na riadenie vozidla 
pod vplyvom drog, užívanie drog medzi maloletými vo veku do 15 rokov a s tým spojené problémy a vplyv 
užívania kokaínu a cracku na verejné zdravie. 

Agentúra zverejní aj svoju Štatistickú ro�enku 2007, produkt online s viac ako 400 tabu�kami a štatistickými 
grafmi, ktorý z ve�kej �asti dokumentuje analýzu v tohtoro�nej správe. Obrázky budú doplnené profilom 
údajov pod�a krajín, ktorý poskytuje grafické zhrnutie k�ú�ových aspektov problematiky drog pod�a štátov. 

Správy jednotlivých štátov z kontaktných miest siete Reitox, ktoré sú primárnym zdrojom Výro�nej 
správy za rok 2007, budú takisto k dispozícii (v angli�tine) a podajú celkový obraz fenoménu drog 
v jednotlivých krajinách.  

Uvedené produkty budú sprístupnené online o 10:00 hod SE�. V de� uvedenia budú v EMCDDA (Lisabon)      
k dispozícii pracovníci poradenstva Helpdesk, ktorí zodpovedajú prípadné otázky novinárov na tel. �ísle:    
(351) 218 11 30 00 / 40 / 57. Rovnakú službu budú poskytova� národné kontaktné miesta siete Reitox a ich 
pracovníci budú odpoveda� na otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny.  

Informácie o produktoch, službách a podujatiach týkajúcich sa Výro�nej správy a súvisiace odkazy budú 
k dispozícii na: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

a na alternatívnej internetovej stránke: http://docs.emcdda.europa.eu  

RSS feed je k dispozícii na: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


