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NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE NARKOTIK� PROBLEM� EUROPOJE    

ES narkotik� steb�senos agent�ros 2005 m. Metin� ataskaita 

o Su narkotikais susij� faktai, skai�iai ir analitin� informacija: visoje Europoje ir atskirose šalyse 
o Pastarojo meto tendencijos ir teisiniai, politiniai bei socialiniai sprendimai 
o Special�s klausimai: viešosios tvarkos trikdymas, laisv�s at�mimui alternatyvios bausm�s, buprenorfinas 

(11.7.2005 LISABONA) Svarbiausieji su narkotikais susij� klausimai nagrin�jami 2005 m. Metin�je 
ataskaitoje, kuri� netrukus paskelbs Lisabonoje �sik�rusi ES narkotik� steb�senos agent�ra (EMCDDA). 

o Paskelbimo data: lapkri�io 24 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 25 ES valstybi� 
nari�, Norvegijos ir trij	 ES šali� kandida�i� (Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos). Ataskaitos keturi skyriai yra 
skirti atskiriems narkotikams - juos papildo kiti skyriai, kuriuose nagrin�jamos kovos su narkotikais politikos ir 
�statym	; mokyklos, jaunimo ir narkotik	; bei nusikaltim	 ir kal�jim	 temos. Ataskaita bus paskelbta                 
22 kalbomis (19 ES + NO, BG, RO). 

Ataskaitos internetin�s versijos vienu metu pasirodys adresu http://annualreport.emcdda.eu.int, kur taip pat 
bus galima rasti informacinius pranešimus (22 kalbomis) ir nacionalines ataskaitas (angl	 kalba) iš Reitox 
nacionalini� informacijos biur� (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Ši� ataskait� papildo trys 
special�s klausimai (angl	 kalba), kuriuose nagrin�jamos šios temos: viešosios tvarkos trikdymas, laisv�s 
at�mimui alternatyvios bausm�s, skirtos nusikaltusiems narkotik	 vartotojams, ir buprenorfino naudojimas 
pakaitiniam gydymui (http://issues05.emcdda.eu.int). 

T� pa�i� dien� Agent�ra paskelbs 2005 m. Statistikos biuleten�. Tai internetinis produktas, kuris apima 
daugiau kaip 200 lenteli	 ir 100 statistini	 diagram	, padedan�i	 geriau analizuoti ši	 met	 ataskait� 
(http://stats05.emcdda.eu.int).  

Šalies duomen� charakteristikos papildys bendr� vaizd� ir jose bus pateikta nacionalin�s pad�ties narkotik	 
srityje svarbiausi	 aspekt	 grafin� santrauka (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Aukš�iau pamin�ti produktai bus paskelbti 10 val. (CET). Ataskaitos paskelbimo dien� Agent�roje 
(Lisabonoje) veiks pagalbos punktai (Helpdesks), skirti teikti atsakymus � žurnalist	 klausimus                    
(Tel. 351 218 11 30 00). Tuo metu tokia pati paslauga bus teikiama ir Reitox nacionaliniuose informacijos 
biuruose, kurie atsakin�s � konkre�ius, su šalimis susijusius klausimus                                               
(Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Siekdama sumažinti pagrindinio tinklalapio apkrovim�, Agent�ra si�lys pasinaudoti alternatyviu tinklalapiu 
(http://pt.emcdda.eu.int), kuriame taip pat bus galima susipažinti su ataskaita ir informaciniais pranešimais. 
Informaciniai pranešimai taip pat bus paskelbti adresu http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


