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NEJNOV�JŠÍ INFORMACE O DROGOVÉ PROBLEMATICE V EVROP�    

Výro�ní zpráva za rok 2006 agentury EU pro drogy  

o Drogy v Evrop� a jednotlivých zemích: fakta, �ísla a analýzy  
o Nejnov�jší trendy a právní, politická a sociální opat�ení 
o Vybraná témata: protidrogová politika v evropských zemích, odlišnosti podle pohlaví, užívání drog v 

prost�edí zábavy 

(6.11.2006, LISABON). Klí�ová témata týkající se drogové problematiky v Evrop� jsou zpracována v 
p�ipravované Výro�ní zpráv� za rok 2006 agentury EU pro drogy, EMCDDA, sídlící v Lisabonu.  

o Datum zve�ejn�ní: �tvrtek 23. listopadu 
o �as: 11.00 hodin SE� (bruselského �asu) 
o Místo: tisková místnost Evropského parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
 
Letošní Výro�ní zpráva za rok 2006 o stavu drogové problematiky v Evrop� je založena na údajích z       
25 �lenských stát� EU, Norska, Bulharska, Rumunska a Turecka. �ty�i kapitoly jsou v�novány konopí, 
kokainu, opiát�m a amfetamin�m, extázi a dalším psychotropním látkám. Zam��ují se na užívání drog a 
související trendy, nabídku a lé�bu. Další kapitoly pojednávají o protidrogových politikách a legislativ�, 
p�ijímaných opat�eních, infek�ních nemocech a úmrtích souvisejících s drogami a o monitorování 
problémového užívání drog a užívání více drog sou�asn�. Zprávu si budete moci p�e�íst ve 23 jazycích           
(v 19 ú�edních jazycích EU a dále v norštin�, bulharštin�, rumunštin� a ture�tin�). 

Všechny jazykové verze budou sou�asn� zve�ejn�ny online na adrese http://annualreport.emcdda.europa.eu. 
Na této internetové stránce naleznete také tiskové zprávy EMCDDA (ve 23 jazycích) a národní zprávy 
monitorovacích st�edisek sít� Reitox (v angli�tin�). Zprávu dopl�ují t�i vybraná témata (v angli�tin�) 
s názvy: „Evropské protidrogové politiky: p�esahují rámec nezákonných drog?“, „Užívání drog a �ešení 
drogových problém� z hlediska pohlaví“ a „Vývoj užívání drog v prost�edí zábavy“ 
(http://issues06.emcdda.europa.eu). 

Ve stejný den zve�ejní EMCDDA Statistický v�stník 2006, p�ístupný online a obsahující více než 300 tabulek 
a statistických graf�, o který se opírá v�tšina analýz uvedených ve výro�ní zpráv� 
(http://stats06.emcdda.europa.eu). Uvedené informace doplní p�ehledy údaj� jednotlivých zemí, které 
graficky shrnují klí�ové aspekty drogové situace podle stát� (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Uvedené materiály budou zve�ejn�ny online v 11.00 hodin (SE�). V den zve�ejn�ní budou v agentu�e 
EMCDDA (Lisabon) k dispozici pracovníci, kte�í budou odpovídat na dotazy noviná�� (Tel. 351 218 11 30 00). 
Tato služba bude sou�asn� poskytována i národními monitorovacími st�edisky sít� Reitox, která budou 
odpovídat na otázky týkající se p�íslušné zem� (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225). Pro odleh�ení 
provozu hlavních internetových stránek nabídne EMCDDA i alternativní internetovou stránku 
(http://docs.emcdda.europa.eu), umož�ující p�ístup k výro�ní zpráv� a tiskovým zprávám. Tiskové zprávy si 
budete moci p�e�íst i na adrese http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875.  


