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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀKAJĀM TENDENCĒM  

Drīzumā: 2018. gada Eiropas ziņojums par narkotikām 

(2018. gada 27. aprīlis, Lisabona, revised 4 June) Kādas ir jaunākās narkotiku tirgus tendences un kādi 

faktori tās veicina? Kuras narkotikas mūsdienās rada vislielākās bažas? Kādi ir jaunumi narkomānijas 

novēršanā, ārstēšanā un politikā? Šie un citi jautājumi tiks aplūkoti ES narkotiku uzraudzības 

aģentūras (EMCDDA) 7. jūnijā publicētajā gada pārskatā par narkomānijas situāciju Eiropā.  

Eiropas 2018. gada ziņojums par narkotikām: Tendences un aktualitātes, kas sniedz visaptveroša 

līmeņa analīzi par jaunākajiem modeļiem 28 ES dalībvalstīs, Turcijā un Norvēģijā. Ziņojumā drukātā 

veidā un PDF formātā 24 valodās ir aplūkoti šādi jautājumi: narkotiku ievešana un tirgus, narkotiku 

lietošanas izplatība un tendences, narkotiku nodarītais kaitējums un reakcija uz to. Ziņojumam būs 

pievienots 2018. gada statistikas biļetens (Statistical Bulletin 2018), ietverot visas Eiropas datu kopas, 

kas izmantotas analīzē. 

Publicēto ziņojumu papildinās 30 valstu ziņojumi par narkotikām (Country Drug Reports), kuros sniegti 

kopsavilkumi par narkotiku problēmu valstīs (28 ES valstīs, Turcijā un Norvēģijā). Šie tiešsaistes ziņojumi,  

ko izstrādājusi EMCDDA sadarbībā ar Reitox tīkla valstu koordinācijas centriem, aptver narkotiku 

lietošanu un sabiedrības veselības problēmas, narkomānijas apkarošanas politiku un reakcijas un 

narkotiku piegādi.  

 
Informācija par publicēšanu 
 

Datums: 2018. gada 7. jūnijs 

Laiks: 10.00 pēc Centrāleiropas laika (09.00 pēc Rietumeiropas, Lisabonas laika). 

Pasākuma vieta: Eiropas Komisija, Berlaymont, ‘VIP press corner’, Brisele. 

Preses konference: piedalīsies Eiropas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopoulos 

un EMCDDA direktors Alexis Goosdeel. 

Kontaktinformācija: Eiropas Komisijas preses dienests — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Katarzyna Kolanko 

(32) 2 296 34 44. Skatiet EMCDDA preses dienesta kontaktinformāciju tālāk. 

 

Intervijas: EMCDDA pārstāvji būs pieejami publicēšanas dienā, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem.  

Visās Eiropas valstīs Reitox valstu koordinācijas centros darbinieki atbildēs uz katrai valstij specifiskiem 

jautājumiem (plašāka informācija par intervijām ir pieejama, izmantojot turpmāk norādīto saiti).  

 

Papildu informācija: www.emcdda.europa.eu/edr2018 
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