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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀKAJĀM TENDENCĒM  

Drīzumā: 2017. gada Eiropas zi ņojums par narkotik ām 

(2017. gada 31. marts, LISABONA) Ko jaunākie dati stāsta par Eiropas narkotiku tirgu? Kādas ir jaunākās 
tendences narkotiku lietošanā pieaugušo un skolēnu vidū Eiropā? Kāds ir ar narkotiku lietošanu  
saistītais kaitējums un kas tiek darīts, lai to novērstu? Šie un citi jautājumi tiks aplūkoti ES narkotiku  
uzraudz ības aģentūras (EMCDDA) 6. jūnijā publicētajā gada pārskatā par narkomānijas situāciju Eiropā.  

Eiropas 2017. gada ziņojums par narkotikām: tendences un aktualitātes, kurā sniegta visaptveroša 
analīze par jaunākajām tendencēm ES 28 dalībvalstīs, Turcijā un Norvēģijā. Ziņojumā drukātā veidā un 
PDF formātā ir 24 valodās aplūkoti šādi jautājumi: narkotiku ievešana un tirgus; narkotiku lietošanas 
izplatība un tendences; ar narkotikām saistītie kaitējumi un pasākumi pretnarkotiku jomā. Ziņojumam būs 
pievienots 2017. gada statistikas bi ļetens  (Statistical Bulletin 2017), ietverot visas Eiropas datu kopas, 
kas izmantotas analīzē. 

Ziņojumam pirmo reizi pievienos 30 valstu ziņojumus par narkotikām (Country Drug Reports), kuros 
sniegti kopsavilkumi par valstu situāciju attiecībā uz narkotikām (ES 28 dalībvalstīs, Turcijā un Norvēģijā). 
Šajos grafiskiem attēliem bagātajos ziņojumos, kas izstrādāti kopā ar Reitox valstu kontaktpunktiem, ir 
ietverti šādi temati: narkotiku lietošana un sabiedrības veselības problēmas; narkomānijas apkarošanas 
politika un pasākumi pretnarkotiku jomā, kā arī narkotiku ievešana.  

 
Inform ācija par public ēšanu 
 
Datums: 2017. gada 6. jūnijs 
Laiks: 12.45 pēc Centrāleiropas laika (11.45 pēc Lisabonas laika) 
Pasākuma vieta: Eiropas Komisija, preses telpa, Berlaymont ēka, Brisele. 
Preses konference: piedalīsies Eiropas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris 
Avramopoulos, EMCDDA valdes priekšsēdētāja Laura d’Arrigo un EMCDDA direktors Alexis Goosdeel 
Kontaktinform ācija: Eiropas Komisijas preses dienests — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert 
(32) 2 298 04 23. Skatiet turpmāk EMCDDA preses dienesta kontaktinformāciju. 
 
Intervijas: EMCDDA pārstāvji būs pieejami publicēšanas dienā, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem. 
Visās Eiropas valstīs Reitox valstu koordinācijas centros darbinieki atbildēs uz jautājumiem, kas specifiski 
katrai valstij (plašāka informācija par intervijām ir pieejama, izmantojot turpmāk norādīto saiti).  
 
Papildu inform ācija: www.emcdda.europa.eu/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 


