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НАЙ-НОВИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ 

Отбележете датата: Европейски доклад за наркотиците 2021 г., който ще бъде 
публикуван на 9 юни   

(20.5.2021 г., ЛИСАБОН) Как пандемията от COVID-19 засегна употребата и предлагането на 
наркотици? Кои наркотици причиняват най-много загриженост понастоящем? Какви са най-новите 
тенденции по отношение на производството и трафика на наркотици? Научете повече, когато 
агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) публикува своя Европейски доклад за 
наркотиците 2021 г.: Тенденции и развития на живо онлайн медийно събитие на 9 юни.  
Въз основа на данни от 29 държави (ЕС-27, Турция и Норвегия) докладът представя най-новия 
преглед на ситуацията с наркотиците в Европа.  

Тази година публикацията е в нов, кратък формат и съдържа раздели, посветени на следните 
теми: поуките от доклада, пандемията от COVID-19 и явлението наркотици в Европа накратко.  
Те са последвани от глави, организирани главно по видове наркотици, в които са представени най-
новите научни данни за предлагането на наркотици, iупотребата на незаконни наркотици и 
свързаните с нея проблеми в областта на общественото здраве. Национални набори от данни се 
предоставят и по тези теми и за ключови интервенции за намаляване на вредите.  

Налична на 24 езика, публикацията е важен ресурс за разработване на основани на доказателства 
политики и ответни мерки. В допълнение към доклада ще бъде публикуван Статистическият 
бюлетин за 2021 г., съдържащ масив от европейски данни, на който се основава анализът.  
В рамките на деня ще бъде публикуван и преглед на EMCDDA относно новите бензодиазепини в 
Европа.  

Присъединете се към нас за събитието за онлайн медии на живо, за да чуем основните въпроси и 
най-новия анализ. Журналистите ще могат да задават въпроси на комисия от EMCDDA. 

 
 
  

Дата: 9 юни 2021 г. в 10,00 ч. (Лисабон), 11,00 ч. ЦЕВ 
 

Пресконференция (онлайн):  
- Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи  
- Laura d’Arrigo, председател на управителния съвет на EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, директор на EMCDDA 
 
Повече подробности ще бъдат на разположение при подготовката на 
изстрелването на адрес: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Неудобни копия и интервюта: press@emcdda.europa.eu 
 
Езици: Пресконференцията ще бъде на английски език, като ще бъде 
осигурен симултанен превод (ES, DE, FR, PT).  
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