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ULTIMELE NOUTĂŢI PRIVIND PROBLEMA DROGURILOR ÎN EUROPA  

Raportul anual 2005 al Agenţiei UE pentru droguri 

o Aspecte privind drogurile, cifre şi analize: pentru întreaga Europă şi pe ţări  
o Cele mai recente tendinţe, precum şi răspunsuri legislative, politice şi sociale  
o Teme selectate: tulburarea ordinii publice, alternative la pedeapsa cu închisoarea, buprenorfina 

(7.11.2005 LISABONA) Aspectele importante privind situaţia drogurilor în Europa sunt tratate în           
Raportul anual 2005, care va fi lansat în curând de Agenţia UE pentru droguri, OEDT, cu sediul la Lisabona.  

o Data lansării: joi 24 noiembrie 
o Ora: 10:00 CET (ora Bruxelles-ului) 
o Locul: Sala de presă a Parlamentului European (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 
 
Anul acesta Raportul anual privind problema drogurilor în Europa oferă date din cele 25 de state membre 
ale UE, din Norvegia şi din cele trei ţări candidate UE (Bulgaria, România şi Turcia). Raportul cuprinde patru 
capitole dedicate drogurilor individuale, la care se adaugă alte capitole referitoare la: politici şi legislaţia privind 
drogurile; şcoli, tineretul şi drogurile; infracţiuni şi pedeapsa cu închisoarea. Raportul va fi disponibil în 22 de 
limbi (19 EU + NO, BG, RO). 

Versiunile on-line ale raportului vor apărea simultan pe http://annualreport.emcdda.eu.int, site-ul oferind,      
de asemenea, comunicate de presă (în 22 de limbi) şi rapoarte naţionale (în limba engleză) din partea 
punctelor focale naţionale Reitox (http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). Raportul cuprinde şi trei     
teme selectate (în limba engleză) care se referă la: tulburarea ordinii publice ca urmare a consumului de 
droguri; alternative la pedeapsa cu închisoarea pentru infractorii consumatori de droguri; şi utilizarea 
buprenorfinei în terapia de substituţie (http://issues05.emcdda.eu.int). 

În aceeaşi zi, OEDT va lansa Buletinul statistic pe 2005 (Statistical bulletin 2005), un produs on-line 
prezentând peste 200 de tabele şi 100 de grafice statistice, care stau în mare parte la baza analizelor din 
raportul anual (http://stats05.emcdda.eu.int).  

Profilul datelor pentru fiecare ţară va completa imaginea, oferind un rezumat grafic al celor mai importante  
aspecte privind situaţia drogurilor la nivel naţional (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

Produsele menţionate anterior vor putea fi accesate on-line la ora 10:00 (CET). În ziua lansării, la sediul OEDT 
din Lisabona vor funcţiona puncte de informare (Helpdesks), pentru a răspunde întrebărilor ziariştilor        
(Tel. 351 218 11 30 00), iar punctele focale Reitox vor oferi acelaşi serviciu, răspunzând la întrebări 
referitoare la situaţia specifică fiecărei ţări (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

Pentru a degaja traficul pe pagina principală de web, OEDT va oferi un site alternativ (http://pt.emcdda.eu.int), 
permiţând accesarea raportului şi a comunicatelor de presă.  

Comunicatele de presă vor fi disponibile şi la http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 


