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LEGÚJABB HÍREK AZ EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL    

2005-ös Éves jelentés az EU kábítószerügyi központjától 

o Kábítószerrel kapcsolatos tények és elemzések: Európában és Európa egyes országaiban  
o Legújabb tendenciák illetve válaszok a drogfogyasztás jogi, politikai és szociális vonatkozásaira és 

következményeire  
o Kiemelt témák: közrendzavarás, büntetés alternatívái, buprenorfin 

(2005.11.7 LISSZABON) Az európai kábítószer-problémához kapcsolódó legf�bb témaköröket az                  
EU kábítószerügyi központja (EMCDDA) a hamarosan kiadásra kerül� 2005-ös Éves jelentésben foglalta 
össze.  

o A kiadvány megjelenésének id�pontja: november 24. 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 
 
A európai kábítószer-problémáról szóló 2005-ös Éves jelentésben 25 EU-tagállamra, Norvégiára és három 
EU-tagjelölt országra (Bulgária, Románia és Törökország) vonatkozóan szerepelnek adatok. A jelentés els� 
négy fejezetében az egyes kábítószerfajták szerepelnek, amelyeket a következ� további fejezetek egészítenek 
ki: kábítószer-politika és törvények; iskolák, ifjúság és kábítószerek; továbbá b�nözés és börtönbüntetés.         
A kiadvány 22 nyelven készült el (19 EU + NO, BG, RO).  

A jelentés online verzióit a kifejezetten ebb�l a célból m�ködtetett http://annualreport.emcdda.eu.int 
weboldalon egyszerre teszik közzé, amelyen sajtóközlemények (22 nyelven) és a Reitox nemzeti 
fókuszpontoktól (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435) érkez� nemzeti jelentések (angolul) is 
olvashatók. A jelentés három Kiemelt témával (angolul) egészül ki: kábítószerrel összefügg� egyéb 
b�ncselekmények; büntetés alternatívái a kábítószerrel visszaélést elkövet�k számára; és a buprenorfin 
alkalmazása a szubsztitúciós kezelésben (http://issues05.emcdda.eu.int).  

Ugyanattól a naptól az EMCDDA honlapján elérhet� a 2005-ös Statisztikai közlöny is, amely az Éves 
jelentésben szerepl� elemzéseket támasztja alá 200 táblázat és 100 statisztikai grafikon segítségével 
(http://stats05.emcdda.eu.int). Az országos adatok teszik teljessé a képet, amelyekben országokra lebontva, 
grafikus ábrákban összefoglalva jelennek meg a nemzeti kábítószerhelyzet lényeges aspektusai 
(http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

A fenti kiadványok Internetre kerülésének id�pontja 10:00 (CET). Az EMCDDA (Lisszabon) munkatársai a 
kiadványok közzétételének napján fogadják az újságírók kérdéseit (Tel. 351 218 11 30 00), a Reitox 
fókuszpontok pedig az ország-specifikus kérdésekre adnak választ                                                   
(Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

A f� weboldal terhelésének csökkentése érdekében az EMCDDA egy alternatív weboldalon 
(http://pt.emcdda.eu.int) lehet�vé teszi a jelentéshez és a sajtókiadványokhoz való hozzáférést.             

 A sajtóközlemények a következ� webcímen is olvashatók: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875  


