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LEGÚJABB HÍREK AZ EURÓPAI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁRÓL 

A 2006-os Éves jelentés az EU kábítószerügyi központjától 

o Kábítószerekkel kapcsolatos tények, számadatok és elemzések: Európában és Európa egyes országaiban  
o Legújabb tendenciák illetve válaszok a drogfogyasztás jogi, politikai és szociális vonatkozásaira és 

következményeire  
o Kiemelt témák: drogpolitika Európában; nemek közötti különbségek; drogfogyasztás rekreációs 

környezetben 

(LISSZABON, 2006.11.6.) Az európai kábítószer-problémához kapcsolódó legf�bb témaköröket az                
EU kábítószerügyi központja (EMCDDA) a hamarosan kiadásra kerül� 2006-os Éves jelentésben foglalta 
össze.  

o A kiadvány megjelenésének id�pontja: november 23. csütörtök 
o Id�pontja: 11:00 CET (brüsszeli id� szerint) 
o Helyszíne: Európai Parlament sajtószobája (Press room — PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüsszel 
 
Az idei A kábítószer-probléma Európában cím� Éves jelentésben a 25 EU-tagállamra, Norvégiára, 
Bulgáriára, Romániára és Törökországra vonatkozóan szerepelnek adatok. Négy fejezet tárgyalja a 
kábítószer-használatot, a megfigyelt tendenciákat, a kínálatot és a kezelést, a következ� drogokra fókuszálva: 
kannabisz, kokain és opiátok, továbbá amfetamin-származékok, ecstasy és pszichotróp drogok. További 
fejezetek témái: drogpolitika és jogszabályok; válaszok a kábítószer-problémára; kábítószerrel összefügg� 
fert�z� betegségek és halálozás; problémás kábítószer- és a polidrog-használat megfigyelése. A kiadvány     
23 nyelven készült el (19 EU + NO, BG, RO, TR). 

A jelentés online verzióit a kifejezetten ebb�l a célból m�ködtetett http://annualreport.emcdda.europa.eu 
weboldalon egyid�ben teszik közzé. Itt olvashatók az EMCDDA sajtóközlemények (23 nyelven) és a Reitox 
nemzeti fókuszpontoktól érkez� nemzeti jelentések is (angolul). A jelentést három kiemelt témakör 
(„Selected Issues” csak angol nyelven) egészíti ki: Drogpolitika Európában: az illegális szereken túl; Nemek 
közötti különbségek; A rekreációs környezetben megjelen� droghasználat. A kiemelt témák elérhet�ek a 
http://issues06.emcdda.europa.eu weboldalon. Ugyanazon a napon az EMCDDA 2006-os Statisztikai 
közlönyét is közzéteszi, egy olyan online kiadványt, amely az éves jelentésben szerepl� elemzéseket 
támasztja alá több mint 300 táblázat és statisztikai grafikon segítségével (http://stats06.emcdda.europa.eu).    
Az országos szintre lebontott adatok grafikus ábráiban összefoglalva jelennek meg a nemzeti kábítószer-
helyzet f�bb aspektusai (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  
 
A fenti kiadványok Internetre kerülésének id�pontja: 11:00 (CET; brüsszeli id� szerint). Az EMCDDA 
munkatársai Lisszabonban a kiadványok közzétételének napján telefonon fogadják az újságírók kérdéseit:   
Tel. ++ 351 218 11 30 00. A Reitox fókuszpontok pedig az ország-specifikus kérdésekre adnak választ az 
interneten keresztül: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225. A f� weboldal terhelésének csökkentése 
érdekében az EMCDDA egy alternatív weboldalt is rendszerbe állít (http://docs.emcdda.europa.eu), amely a 
jelentéshez és a sajtókiadványokhoz fog hozzáférést nyújtani. A sajtóközlemények a következ� weboldalon is 
elérhet�ek: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875.  


