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NARKOPROBLEEMI HETKESEISUST EUROOPA ERI PIIRKONDADES    

2005. aastaaruanne EL Narkoseire Keskuselt 

o Narkoprobleemi puudutavad faktid, arvud ja analüüsid kogu Euroopa kohta ja üksikute riikide lõikes 
o Juriidilised, poliitilised ja sotsiaalsed reageeringud seoses viimaste suundumustega 
o Eriküsimused: üldsust häiriv tegevus, vanglakaristuse alternatiivid, buprenorfiin 

(7.11.2005 LISSABON) Peamisi Euroopa narkoprobleemi puudutavaid küsimusi käsitletakse Lissabonis asuva 
EL narkoseire keskuse (EMCDDA) peatselt ilmuvas 2005. aastaaruandes.  

o Väljastamiskuupäev: neljapäev, 24. november 2005 
o Aeg: 10.00 Kesk-Euroopa (Brüsseli aja järgi) 
o Koht: Euroopa Parlamendi pressiruum (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüssel 
 
Tänavune Aastaaruanne uimastiprobleemide olukord Euroopas kätkeb endas andmeid kõigi 25 ELi 
liikmesriigi, Norra ja kolme ELi kandidaatriigi (Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi) kohta. Aruanne sisaldab nelja 
erinevatele narkoainetele pühendatud peatükki, mida täiendavad lisapeatükid järgmistel teemadel: 
narkopoliitika- ja seadusandlus; koolid, noored ja narkootikumid; ning kuritegevus ja vanglaküsimused.  
Aruanne on saadaval 22 keeles (19 ELi keelt + norra, bulgaaria ja rumeenia keel). 

Samaaegselt tehakse järgmisel veebisaidil http://annualreport.emcdda.eu.int kättesaadavaks aruande 
sidusversioonid, kust leiab 22 keeles pressiteateid ja inglisekeelseid riikide olukorda kajastavaid raporteid  
Reitox koostöövõrgustikku kuuluvate riikide teabekeskustelt (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). 
Aruannet täiendavad kolm inglisekeelset väljaannet Eriküsimused, kus käsitletakse järgmisi küsimusi: 
narkootikumidega seotud üldsust häiriv tegevus; vanglakaristuse alternatiivid narkosõltlastest 
seaduserikkujatele ja buprenorfiini kasutamine asendusravis (http://issues05.emcdda.eu.int). 

Samal päeval avaldab EMCDDA ka oma 2005. aasta sidusa statistikabülletääni, mis sisaldab üle 200  
aastaaruannet täiendava tabeli ja 100 statistilise diagrammi (http://stats05.emcdda.eu.int).  

Lõpuks esitatakse riikide andmeid peegeldavad ülevaated graafilise kokkuvõttena narkomaania  
võtmeküsimustest (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int). 

Ülaltoodud materjalid avaldatakse sidusalt kl. 10.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). Lissabonis asuva 
narkoseirekeskuse klienditoepunktid (Helpdesks) töötavad avaldamise päeval, et vastata ajakirjanike 
küsimustele (Tel. 351 218 11 30 00) ja Reitox teabekeskused pakuvad sama teenust, vastates 
riigispetsiifilistele küsimustele (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Et vähendada peamise veebilehe koormust, avab EMCDDA ka aruandele ja pressiteadetele juurdepääsu 
pakkuva alternatiivse veebilehe (http://pt.emcdda.eu.int). 

Pressiteated avaldatakse ka järgmisel veebisaidil http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


