
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacto: Kathy Robertson, Relações media • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisboa, Portugal 
Tel. (351) 218 11 30 00 • Fax (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int 

Nº 7/2005

 

VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EUROPEIA JUNTO DO OEDT 

OEDT fornece ferramentas vitais para definição de políticas contra a droga, diz Frattini 

(23.9.2005, LISBOA) O Vice-presidente da Comissão Europeia Franco Frattini realizou hoje a sua primeira 
visita à agência da UE de informação sobre droga (OEDT), no quadro de uma ronda de dois dias em 
Lisboa, durante a qual se encontrou igualmente com os Ministros da Administração Interna, da Justiça e dos 
Negócios Estrangeiros, bem como com a recém nomeada Chefe da representação da Comissão Europeia em 
Portugal.  

Na qualidade de Comissário Europeu para a Justiça, Liberdade e Segurança, Franco Frattini é 
responsável pela pasta da UE em matéria de droga, e em particular por supervisionar a implementação da 
estratégia da UE de luta contra a droga 2005–2012 e dos respectivos planos de acção (2005–2008 e       
2009–2012). O plano de acção actual, aprovado em Junho deste ano, visa reduzir significativamente a 
prevalência do consumo de drogas entre a população da UE e reduzir os danos sociais e sanitários resultantes 
do consumo e do tráfico de drogas ilícitas. 

Aquando da sua reunião com o Presidente do OEDT Marcel Reimen (Luxemburgo), com o Director 
Wolfgang Götz e com os 80 membros do pessoal da Agência, Franco Frattini sublinhou o papel central que 
o OEDT desempenha enquanto fonte de informação sobre a droga e enquanto ponto de referência para os 
decisores políticos. O Comissário referiu ainda o inestimável contributo da Agência para a avaliação pela 
Comissão Europeia das estratégias e dos planos de acção da UE em matéria de droga.  

“Uma informação e investigação fiáveis sobre as drogas são ferramentas vitais para conceber uma política 
fundamentada de luta contra a droga e para avaliar os resultados”, afirmou o Comissário. “O número de 
toxicodependentes na UE ascende já a dois milhões e o consumo de droga entre a população jovem atingiu 
níveis historicamente elevados. A droga é também uma das maiores preocupações actuais dos cidadãos 
europeus e uma grave ameaça para a segurança e saúde da nossa sociedade. Mais do que nunca, urge 
elaborar estratégias contra a droga baseadas em dados comprovados. Foi precisamente para fornecer tais 
dados que foi criado este órgão da UE, o OEDT.”  

Durante as conversações com a Agência, o Vice-presidente fez também referência ao Programa de Haia, 
aprovado em 2004 pelo Conselho Europeu e destinado a reforçar a liberdade, a segurança e a justiça na 
Europa, cobrindo o período de 2005–2010. Com vista à sua implementação, foi concebido um plano de acção 
de 10 pontos, aprovado pelo Conselho em Junho passado, e que faz referência à estratégia da UE de luta 
contra a droga enquanto parte integrante do referido programa.  

Wolfgang Götz, director do OEDT, encerrou a reunião concluindo que: “O fenómeno da droga é uma 
questão tão complexa como emotiva, pelo que exige uma análise imparcial e cientificamente rigorosa que nos 
oriente por entre as suas múltiplas facetas. Por toda a Europa partilhamos actualmente uma experiência 
comum dos danos que a droga pode causar, quer para os seus consumidores, quer para as sociedades em 
que estes vivem. Agora, há que encaixar esta experiência comum numa compreensão igualmente comum do 
problema, baseada numa formação sólida de conhecimentos e num acompanhamento objectivo.”    



Vice-presidente da Comissão Europeia junto do OEDT                                                                                             23.9.2005 
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Notas 
 
Estratégia da UE de luta contra a droga 2005–2012 
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=6790 
Plano de acção da UE em matéria de luta contra a droga 2005–2008  
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeID=10360 
Programa de Haia e plano de acção 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf  
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/news/information_dossiers/the_hague_priorities/doc/com_2005_184_en.pdf 
 

 
 


