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AZ EMCDDA LEGÚJABB ÉVES JELENTÉSE A FEJLEMÉNYEKRŐL 

Előkészületben: 2016. évi Európai kábítószer-jelentés 

(LISSZABON, 2016.4.20.) Melyek a legújabb trendek a kábítószer-kínálat terén Európában?             
Melyek a leginkább káros és a legtöbb aggodalmat okozó kábítószerek manapság? Melyek a legutóbbi 
fejlemények a drogprevenció, a kábítószer-használók kezelése és a kábítószerrel kapcsolatos 
szakpolitikák területén? Többek között ezekre a kérdésekre keresi majd a választ az EU kábítószerügyi 
ügynökségének (EMCDDA) május 31-én  megjelenő, az európai kábítószer-helyzetről szóló éves 
áttekintése. 

A 2016. évi Európai kábítószer-jelentés: trendek és f ejlemények  című dokumentum átfogó elemzést 
ad a 28 uniós tagállamban, valamint Törökországban és Norvégiában tapasztalható legújabb 
tendenciákról. A 24 nyelven, nyomtatásban és PDF-formátumban egyaránt megjelenő jelentés a 
következő témákat járja körül: kábítószer-kínálat és piac, kábítószer-fogyasztás prevalenciája és 
tendenciái, valamint a kábítószerrel összefüggő egészségügyi problémák és az azokra adott 
válaszlépések. 

A jelentés mellett a Kábítószerügyi kiemelt témák  (Perspectives on Drugs/PODs), címmel megjelenő 
online interaktív elemzések nyújtanak betekintést speciális, kábítószerekkel kapcsolatos kérdésekbe. 
Idén a következő témák kerülnek majd előtérbe: az európai kannabiszpiac változásai, Európába irányuló 
kokainkereskedelem, az opioid helyettesítő kezelés során alkalmazott gyógyszerek visszaélésszerű 
használatának megelőzése, valamint a szerhasználat és a mentális egészség közötti összefüggések. 

A tájékoztató csomaghoz hozzátartozik még a 2016. évi Statisztikai közlöny (Statistical Bulletin), amely 
tartalmazza a jelentés alapjául szolgáló, Európára jellemző teljes adathalmazt, valamint az Országok 
szerinti áttekintések (Country Overviews), melyek nemzeti szintű adatokat és elemzéseket közölnek. 
Ezenkívül elektronikus kiadvány (angol nyelven) és audiovizuális anyag is elérhető lesz. 

A közzététel részletei 
 
Dátum: 2016. május 31. 
Időpont: 10.00 óra (nyugat-európai idő szerint – Lisszabon) (közép-európai idő szerint 11.00) 
Helyszín: Konferencia-központ, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisszabon 
Sajtókonferencia: Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós 
polgárságért felelős európai biztos, Laura d’Arrigo, az EMCDDA igazgatótanácsának elnöke és                    
Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója jelenlétében zajlik majd. 

Interjúk: Az EMCDDA képviselői a megjelenés napján Lisszabonban válaszolnak az újságírók 
kérdéseire. Európa többi részén a Reitox nemzeti fókuszpontok munkatársai válaszolnak az 
országspecifikus megkeresésekre (interjúkra vonatkozó információk a lenti linken). 
 
További információk: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 

 


