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EMCDDA NAUJAUSIA METINIŲ TENDENCIJŲ ATASKAITA  

Netrukus bus paskelbta 2018 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita 

(2018 04 27, LISABONA, revised 4 June) Kokios yra naujausios narkotikų rinkos tendencijos ir kokie 

veiksniai jas lemia? Kokie narkotikai šiandien kelia didžiausią susirūpinimą? Kokie naujausi pokyčiai įvyko 

narkotikų vartojimo prevencijos, priklausomybės nuo narkotikų vartojimo gydymo ir kovos su narkotikais 

politikos srityse? Šiuos ir kitus klausimus Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 

(angl. EMCDDA) birželio 7 d. nagrinės savo metinėje su narkotikais susijusios padėties Europoje 

apžvalgoje.  

Leidinyje „2018 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai“ 

pateikiama išsami naujų tendencijų 28 ES valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje analizė.  

Šioje spausdintine forma ir „pdf“ formatu parengtoje ataskaitoje, su kuria galima susipažinti 24 kalbomis, 

nagrinėjamos tokios temos, kaip narkotikų tiekimas ir rinka, narkotikų vartojimo paplitimas ir tendencijos, 

taip pat su narkotikais susijusi žala ir atsakomosios priemonės. Kartu su šia ataskaita bus paskelbtas 

2018 m. statistikos biuletenis (Statistical Bulletin 2018), kuriame pateikiamas Europos duomenų 

rinkinys – juo grindžiama atlikta analizė. 

Ataskaita bus papildyta trisdešimčia nacionalinių narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitų  

(Country Drug Reports), kuriose pateikiamos informacijos apie narkotikų vartojimo reiškinį kiekvienoje iš  

šių šalių (28 ES valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje) santraukos. Šiose internetinėse ataskaitose, 

kurias EMCDDA parengė bendradarbiaudamas su Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklo 

(Reitox) nacionaliniais informacijos biurais, aptariamos tokios temos, kaip narkotikų vartojimas ir 

visuomenės sveikatos problemos, kovos su narkotikais politika, atsakomosios priemonės ir narkotikų 

tiekimas.  

Informacija apie ataskaitos pristatymą 
 

Data: 2018 m. birželio 7 d. 

Laikas: 10.00 val. Vidurio Europos laiku (CET) (09.00 val. Vakarų Europos laiku (WET) Lisabonoje). 

Vieta: Europos Komisija, „Berlaymont“ pastatas, ‘VIP press corner’, Briuselis. 

Spaudos konferencija: dalyvaus už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos 

Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir EMCDDA direktorius Alexis Goosdeel. 

Kontaktinė informacija: Europos Komisijos atstovo spaudai tarnyba: Tove Ernst (32) 2 298 67 64; 

Katarzyna Kolanko (32) 2 296 34 44. EMCDDA spaudos tarnybos kontaktiniai duomenys nurodyti toliau. 

 

Interviu: ataskaitos pristatymo dieną EMCDDA atstovai atsakinės į žurnalistų klausimus. Visoje Europoje 

Reitox nacionalinių informacijos biurų darbuotojai atsakys į klausimus, susijusius su konkrečia šalimi  

(su interviu susijusią informaciją rasite spustelėję toliau pateikiamą nuorodą).  

 

Daugiau informacijos: www.emcdda.europa.eu/edr2018 

 

twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • linkedin.com/company/emcdda • instagram.com/emcdda  

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2018
http://www.linkedin.com/company/emcdda

