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NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE 

Sprawozdanie roczne 2005 Agencji UE ds. narkotyków  

o Fakty, liczby oraz analizy dotycz�ce narkotyków: cała Europa oraz poszczególne kraje 
o Najnowsze tendencje oraz reakcje prawne, polityczne i społeczne 
o Wybrane zagadnienia: szkodliwo�� społeczna, alternatywy dla kary pozbawienia wolno�ci, buprenorfina 

(7.11.2005 LIZBONA) W Sprawozdaniu rocznym 2005, które zostanie wkrótce opublikowane przez 
EMCDDA, agencj� UE ds. narkotyków z siedzib� w Lizbonie, przedstawiono główne zagadnienia zwi�zane z 
narkotykami w Europie. 

o Data publikacji: czwartek, 24 listopada 
o Godzina: 10:00 CET (czas brukselski) 
o Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela 
 
Tegoroczne Sprawozdanie roczne na temat stanu problemu narkotykowego w Europie zawiera dane 
pochodz�ce z 25 Pa�stw Członkowskich UE, Norwegii oraz trzech pa�stw kandyduj�cych do UE  
(Bułgarii, Rumunii i Turcji). Sprawozdanie zawiera cztery rozdziały po�wi�cone poszczególnym narkotykom, 
które uzupełniono kolejnymi rozdziałami po�wi�conymi: polityce i prawu antynarkotykowemu; szkołom, 
młodzie�y i narkotykom; przest�pczo�ci oraz zagadnieniom zwi�zanym z wi�ziennictwem. Sprawozdanie 
b�dzie dost�pne w 22 j�zykach (19 j�zykach UE oraz w j�zyku norweskim, bułgarskim i rumu�skim). 

Internetowa wersja sprawozdania pojawi si� w tym samym czasie na po�wi�conej sprawozdaniom rocznym 
stronie internetowej http://annualreport.emcdda.eu.int. Na tej stronie znajduj� si� równie� notatki 
informacyjne (w 22 j�zykach) i sprawozdania krajowe opracowane przez sie� krajowych punktów 
kontaktowych Reitox (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Sprawozdanie uzupełniaj� trzy wybrane 
zagadnienia (w j�zyku angielskim) dotycz�ce: szkodliwo�ci społecznej zwi�zanej z narkotykami, alternatyw dla 
kary pozbawienia wolno�ci dla przest�pców uzale�nionych od narkotyków; stosowania buprenorfiny w leczeniu 
substytucyjnym (http://issues05.emcdda.eu.int). 

Tego samego dnia EMCDDA przedstawi swój Biuletyn statystyczny 2005, publikacj� internetow� zawieraj�c� 
ponad 200 tabel i 100 wykresów statystycznych, uzupełniaj�cych analizy zawarte w tegorocznym 
sprawozdaniu (http://stats05.emcdda.eu.int). Obraz dopełniaj� opisy poszczególnych krajów, czyli graficzne 
podsumowania sytuacji pod wzgl�dem narkotyków w danych krajach (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Ww. materiały zostan� udost�pnione online o godz. 10:00 (CET). W dniu publikacji w EMCDDA (w Lizbonie)       
b�d� działa� biura pomocy (Helpdesks) w celu udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy                    
(Tel. 351 218 11 30 00), podobnie jak krajowe punkty kontaktowe Reitox, które dodatkowo b�d� odpowiada� 
na pytania dotycz�ce poszczególnych krajów (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Aby zmniejszy� nat��enie ruchu na głównej stronie internetowej, EMCDDA uruchomi równie� dodatkow� 
stron� internetow� (http://pt.emcdda.eu.int), umo�liwiaj�c� dost�p do sprawozdania i notatek informacyjnych. 
Notatki informacyjne b�d� tak�e dost�pne na stronie http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


