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NEJNOVĚJŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURY EMCDDA O TRENDECH  

Poznamenejte si do kalendáře: Evropská zpráva o drogách 2021 bude zveřejněna 9. června 

(20.5.2021, LISABON) Jak pandemie COVID-19 ovlivnila užívání a nabídku drog? Jaké drogy dnes  
vyvolávají největší obavy? Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti výroby drog a obchodování s nimi?  
Více se dozvíte, jakmile 9. června agentura EU pro drogy (EMCDDA) zveřejní svou Evropskou zprávu o 
drogách za rok 2021: Trendy a vývoj na živé on-line mediální akci. Zpráva přináší na základě údajů z  
29 zemí (EU 27, Turecko a Norsko) nejnovější přehled o drogové situaci v Evropě. 

Publikace má letos nový stručný formát a otevírají ji oddíly: ponaučení ze zprávy, pandemie COVID-19 a 
pohled na evropský drogový fenomén. Následují kapitoly uspořádané především podle typu drog, které 
nabízejí nejnovější poznatky o trhu s nelegálními drogami, jejich užíváním a souvisejících problémech v 
oblasti veřejného zdraví. Data o uvedených tématech na úrovni jednotlivých států a o intervencích 
zaměřených na minimalizaci škod budou rovněž k dispozici.  

Publikace, která je k dispozici ve 24 jazycích, je klíčovým podkladem pro rozvoj politik a intervencí 
založených na důkazech. Ke zprávě bude připojen Statistický věstník 2021 obsahující evropská data,  
z nichž analýza vychází. V týž den bude také zveřejněn přehled EMCDDA o nových benzodiazepinech  
v Evropě.  

Připojte se k živému on-line vysílání a poslechněte si klíčové otázky a nejnovější analýzy. Novináři budou 
moci položit svoje otázky zástupcům EMCDDA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ÚDAJE O UDÁLOSTI 
 
Datum: 9. června 2021 v 10.00 (Lisabon), 11.00 SEČ 

 
Tisková konference (on-line):  
- Ylva Johansson, evropská komisařka pro vnitřní věci  
- Laura d’Arrigo, předsedkyně správní rady EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA 
 
Další podrobnosti budou k dispozici v rámci příprav na zveřejnění na 
adrese: www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Embargované kopie a rozhovory: press@emcdda.europa.eu 
 
Jazyky: Tisková konference bude v angličtině a k dispozici bude 
simultánní překlad (ES, DE, FR, PT).  
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