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NAJNOVŠIE SPRÁVY O DROGOVEJ PROBLEMATIKE V EURÓPE    

Výro�ná správa agentúry EÚ pre drogy za rok 2006  

o Drogy v Európe a v jednotlivých krajinách – fakty, �ísla, analýzy 
o Najnovšie trendy a právne, politické a sociálne riešenia 
o Vybrané témy: Európska protidrogová politika; rodové rozdiely; užívanie drog v rekrea�nom prostredí 

(6.11.2006, LISABON) K�ú�ové problémy drogovej otázky v Európe budú publikované v pripravovanej 
Výro�nej správe 2006 lisabonskej agentúry EÚ pre drogy, EMCDDA.  

o Dátum uverejnenia: štvrtok 23. novembra  
o �as: 11:00 hod. SE� (bruselský �as) 
o Miesto: Tla�ová miestnos� Európskeho parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
 
Tento rok sa vo Výro�nej správe 2006 o stave drogovej problematiky v Európe uverej�ujú údaje z            
25 �lenských štátov EÚ, Nórska, Bulharska, Rumunska a Turecka. Kanabis, kokaín a opiáty, ako aj 
amfetamíny, extáza a psychotropné drogy sú stredobodom pozornosti štyroch kapitol, ktoré monitorujú 
užívanie drog, trendy, ponuku a lie�bu. �alšie kapitoly sa týkajú: protidrogových politík a zákonov, riešenia 
drogovej problematiky, infek�ných chorôb a úmrtí spojených s užívaním drog a monitorovania problémového 
užívania drog a užívania viacerých drog sú�asne. Správa bude k dispozícii v 23 jazykoch (19 jazykov EÚ + 
nór�ina, bulhar�ina, rumun�ina, ture�tina). 

Sú�asne s tla�enou verziou bude uverejnená online verzia správy na internetovej stránke 
http://annualreport.emcdda.europa.eu, ktorá zárove� ponúkne aj tla�ové správy EMCDDA (23 jazykov)          
a správy jednotlivých štátov z národných kontaktných miest siete Reitox. Správu dop��ajú tri vybrané 
témy (v angli�tine) s názvami: „Európske protidrogové politiky: prekra�ujúce rámec nezákonných drog?; 
„Rodová perspektíva užívania drog a zodpovedajúce drogové problémy“; a „Vývoj v užívaní drog v rámci 
rekrea�ných prostredí“ (http://issues06.emcdda.europa.eu). 

V ten istý de� EMCDDA uverejní svoju Štatistickú ro�enku 2006, online produkt s viac ako 300           
tabu�kami a štatistickými grafmi, ktorý z ve�kej �asti dokumentuje analýzu v tohtoro�nej správe 
(http://stats06.emcdda.europa.eu). Obrázky budú doplnené preh�adom údajov z jednotlivých krajín,         
ktorý poskytuje grafické zhrnutie k�ú�ových aspektov drogovej situácie pod�a štátov 
(http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Uvedené produkty budú sprístupnené online o 11:00 hod (SE�). V de� uvedenia budú v EMCDDA (Lisabon) k 
dispozícii pracovníci poradenstva Helpdesk, aby mohli zodpoveda� otázky novinárov (Tel. 351 218 11 30 00). 
Rovnakú službu budú poskytova� kontaktné miesta siete Reitox a ich pracovníci budú odpoveda� na otázky 
súvisiace s konkrétnou krajinou (http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225).  

Na od�ah�enie hlavnej internetovej stránky ponúkne EMCDDA alternatívnu internetovú stránku 
(http://docs.emcdda.europa.eu), ktorá zabezpe�í prístup k správe a tla�ovým správam. Tla�ové správy budú 
zárove� k dispozícii na http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. Zaregistrujte sa na domovskej stránke 
EMCDDA (http://www.emcdda.europa.eu/register) a dostávajte aktuálne informácie.  


