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NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE NARKOTIK� PROBLEM� EUROPOJE    

ES narkotik� ir narkomanijos steb�senos centro 2006 m. Metin� ataskaita 

o Su narkotikais susij� faktai, surinkta statistika ir atlikti tyrimai: visoje Europoje ir atskirose šalyse 
o Naujausios tendencijos ir teisin�, politin� bei socialin� atsakomyb� 
o Svarstomos problemos: Europos šali� kovos su narkotikais politika, ly�i� skirtumai ir narkotik� vartojimas 

pasilinksminimo vietose  

(2006 m. lapkri�io 6 d. LISABONA) Svarbiausi su narkotikais susij� klausimai, nagrin�jami 2006 m. Metin�je 
ataskaitoje, kuri� netrukus paskelbs Lisabonoje �sik	rusi ES narkotik� steb�senos agent�ra (EMCDDA).  

o Paskelbimo data: lapkri�io 23 d., ketvirtadienis 
o Laikas: 11 val. CET (Briuselio laiku) 
o Vieta: Europos Parlamento spaudos sal� (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Briuselis 
 
2006 m. Metin�je ataskaitoje apie narkotik� problem� Europoje pateikiami duomenys iš 25 ES valstybi�, 
Norvegijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos. Keturiuose ataskaitos skyriuose nagrin�jamas kanapi�, 
kokaino ir opioid�, amfetamino, ekstazio ir psichotropini� narkotik� vartojimas, j� paplitimo tendencijos, pasi	la 
ir asmen�, priklausom� nuo psichotropini� medžiag�, gydymas. Kituose skyriuose pristatoma vykdoma politika 
ir galiojantys �statymai, d�l narkotik� kylan�i� problem� sprendimo b	dai, infekcin�s ligos ir su šiomis 
psichotropin�mis medžiagomis susij� mirties atvejai, steb�senos problemos bei keli� narkotik� vartojimas vienu 
metu. Ataskaita bus pristatyta 23 kalbomis (19 ES + NO, BG, RO, TR). 

Pranešimo elektronin� versija internete pasirodys specializuotame tinklalapyje adresu 
http://annualreport.emcdda.europa.eu, kur taip pat bus galima rasti Agent	ros informacinius pranešimus    
(23 kalbomis) ir nacionalines ataskaitas (angl� kalba) iš Reitox nacionalini� informacijos biur�.              
Ši� ataskait� papildys su narkomanija susijusi� tem� analiz� Svarstomos problemos (angl� kalba): „Europos 
kovos su narkotikais politika: ar ji apima tik neteis�tas psichotropines medžiagas?“, „Narkotik� vartojimas ir 
kovos su narkomanija rezultatai, susij� su vartotoj� lytimi“ ir „Narkotik� vartojimo poky�iai pasilinksminimo 
vietose“ (http://issues06.emcdda.europa.eu). T� pa�i� dien� Agent	ra paskelbs 2006 m. Statistikos biuleten� 
(http://stats06.emcdda.europa.eu) internetin� leidin�, apimant� daugiau nei 300 lenteli� ir statistini� diagram�, 
kuriomis remiantis analizuojama situacija ši� met� ataskaitojeKartu ši� informacij� papildys ir valstybi� 
pranešimai, pateikiantys kiekvienos šalies su narkotikais ir narkomanija susijusius duomenis 
(http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Aukš�iau pamin�ti leidiniai bus paskelbti 11 val. (CET). Ataskaitos paskelbimo dien� Agent�roje (Lisabonoje) 
veiks informaciniai skyriai (Helpdesks) atsakysiantys � žurnalist� užduotus klausimus (Tel. 351 218 11 30 00). 
Tuomet informacija taip pat bus teikiama ir Reitox nacionaliniuose informacijos biuruose, kurie atsakin�s � 
konkre�ius, su tam tikra šalimi susijusius, klausimus (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225). 
Siekdama sumažinti pagrindinio tinklalapio apkrovim� Agent	ra pasi	lys naudotis ir kitu tinklalapiu 
(http://docs.emcdda.europa.eu), kuriame taip pat bus galima susipažinti su ataskaita ir 
informaciniaispranešimais. Informaciniai pranešimai taip pat bus paskelbti adresu 
http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. 


