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NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE 

Sprawozdanie roczne 2006 agencji UE ds. narkotyków  

o Fakty, liczby oraz analizy dotycz�ce narkotyków: cała Europa oraz poszczególne kraje 
o Najnowsze trendy rozwoju zjawiska narkomanii, aktualne rozwi�zania polityczne, reakcje społeczne 
o Wybrane zagadnienia: polityka antynarkotykowa krajów europejskich; ró�nice w przyjmowaniu narkotyków 

przez kobiety i m��czyzn; u�ywanie narkotyków w miejscach rekreacji 

(06.11.2006, LIZBONA) W Sprawozdaniu rocznym 2006, które zostanie wkrótce opublikowane przez 
EMCDDA, agencj� UE ds. narkotyków z siedzib� w Lizbonie przedstawiono główne zagadnienia zwi�zane        
z narkotykami w Europie.                                                 .   

o Data publikacji: czwartek, 23 listopada 2006 r. 
o Godzina: 11:00 CET (czasu brukselskiego) 
o Miejsce: sala prasowa Parlamentu Europejskiego (PHS 0A 050), rue Wiertz, B-1047 Bruksela 
 
Tegoroczne Sprawozdanie roczne o stanie problemu narkotykowego w Europie prezentuje dane 
pochodz�ce z 25 pa�stw członkowskich UE oraz Norwegii, Bułgarii, Rumunii i Turcji. Sprawozdanie 
zawiera cztery rozdziały opisuj�ce konopie indyjskie, kokain� oraz opiaty, a tak�e amfetamin�, ekstazy i leki 
psychotropowe, koncentruj�c si� na ich rozpowszechnieniu, wzorach u�ywania, dost�pno�ci narkotyków, a 
tak�e mo�liwo�ciom leczenia. Dalsze rozdziały po�wi�cone s�: polityce i aspektom prawnym; działaniom 
podejmowanym w odpowiedzi na problem narkotykowy; chorobom zaka�nym oraz zgonom spowodowanym 
narkotykami, a ponadto kwestii monitorowania zjawiska politoksykomanii. Sprawozdanie b�dzie dost�pne w   
23 j�zykach (19 j�zykach UE oraz w j�zyku norweskim, bułgarskim, rumu�skim i tureckim). 

Równocze�nie na stronie http://annualreport.emcdda.europa.eu uka�e si� internetowa wersja sprawozdania.      
Na stronie znajduj� si� m.in. notatki informacyjne (w 23 j�zykach) i sprawozdania krajowe opracowane 
przez krajowe punkty kontaktowe Reitox. Sprawozdanie roczne uzupełnia� b�d� trzy Wybrane zagadnienia 
(w j�zyku angielskim): „Polityka antynarkotykowa krajów UE: Czy tylko substancje nielegalne?”; „Za�ywanie 
narkotyków przez kobiety i m��czyzn — odpowied� na problem z perspektywy płci” oraz „U�ywanie narkotyków 
w miejscach rekreacyjnych” (http://issues06.emcdda.europa.eu). Tego samego dnia EMCDDA przedstawi 
Biuletyn statystyczny 2006, publikacj� internetow� zawieraj�c� ponad 300 tabel i wykresów statystycznych, 
uzupełniaj�cych analizy zawarte w Sprawozdaniu (http://stats06.emcdda.europa.eu). Obraz dopełni� dane 
krajowe, czyli mapy i wykresy obrazuj�ce sytuacj� narkotykow� w poszczególnych pa�stwach 
(http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Powy�sze materiały zostan� udost�pnione na stronie internetowej o godz. 11:00 (CET). W dniu publikacji w 
EMCDDA (w Lizbonie) b�d� działa� biura informacji (Helpdesks — Tel. ++ 351 218 11 30 00 ), udzielaj�ce 
odpowiedzi na pytania dziennikarzy, natomiast krajowe punkty kontaktowe Reitox b�d� odpowiada� na pytania 
dotycz�ce sytuacji w poszczególnych krajach (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225). Aby zmniejszy� 
nat��enie odwiedzin na głównej stronie internetowej, EMCDDA uruchomi dodatkow� stron� internetow� 
umo�liwiaj�c� dost�p do sprawozdania i notatek informacyjnych (http://docs.emcdda.europa.eu). Notatki 
informacyjne b�d� tak�e dost�pne na stronie http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875.  


