
Kontaktai: Kathy Robertson, ryšiai su žiniasklaida  
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisabona, Portugalija 
Tel. (351) 211 21 02 00 I (351) 935 994 027 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu LT — Nr. 5/2021 

 

 

EMCDDA NAUJAUSIŲ METINIŲ TENDENCIJŲ ATASKAITA 

Pasižymėkite datą: 2021 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita bus 
paskelbta birželio 9 d. 

(2021.05.20m., LISABONA) Kaip COVID-19 pandemija paveikė narkotikų vartojimą ir pasiūlą? Kokie 
narkotikai šiandien kelia didžiausią susirūpinimą? Kokios yra naujausios narkotikų gamybos ir prekybos 
tendencijos? Sužinokite daugiau, kai Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 
(EMCDDA) paskelbs savo 2021 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitą. Tendencijos ir 
pokyčiai  nuotolinės spaudos konferencijos metu Europos šalių žiniasklaidos atstovams birželio 9 d.. 
Remiantis 29 šalių (ES-27, Turkijos ir Norvegijos) duomenimis, ataskaitoje pateikiama naujausia 
narkotikų vartojimo situacijos Europoje apžvalga.  

Šiais metais leidinys pateikiamas nauju, glaustu formatu, pradedant skyriais: pamokos, kurias reikia išmokti 
iš ataskaitos, COVID-19 pandemija ir Europos narkotikų fenomenas iš pirmo žvilgsnio. Po jų seka skyriai, 
pirmiausia suskirstyti pagal narkotikų rūšis, kuriuose pateikiamos naujausios įžvalgos apie narkotikų tiekimą, 
neteisėtą narkotikų vartojimą ir su tuo susijusias visuomenės sveikatos problemas. Nacionaliniai duomenys 
taip pat pateikiami pagal šias temas ir apie pagrindines žalos mažinimo intervencijas.  

Skelbiamas 24 kalbomis šis leidinys yra pagrindinis įrodymais pagrįstos politikos ir atsakymų šaltinis. 
Kartu su šia ataskaita bus paskelbtas 2021 m. statistikos biuletenis su išsamiu Europos duomenų 
rinkiniu, kuriuo ši ataskaita yra grindžiama. Tą pačią dieną taip pat bus paskelbta EMCDDA naujų 
benzodiazepinų Europoje apžvalga.  
 
Prisijunkite prie mūsų nuotolinės spaudos konferencijos žiniasklaidos atstovams, kad išgirstumėte 
svarbiausius klausimus ir naujausią analizę. Žurnalistai galės pateikti savo klausimus EMCDDA spaudos 
konferencijos dalyviams.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RENGINIO INFORMACIJA 
 
Data: 2021 m. birželio 9 d. 10.00 val. (Lisabona), 11.00 val. Vidurio Europos laiku 
 
Spaudos konferencija (internetu):  
- Ylva Johansson Europos Komisijos vidaus reikalų komisarė  
- Laura d’Arrigo, EMCDDA valdybos pirmininkė 
- Alexis Goosdeel, EMCDDA direktorius 
 
Išsamesnė informacija bus pateikta artėjant renginiui: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Parengtos kopijos ir pokalbiai: press@emcdda.europa.eu  
 
Kalbos: Spaudos konferencija vyks anglų kalba, taip pat bus verčiama į kitas kalbas 
(ES, DE, FR, PT).  

 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/edr2021
mailto:press@emcdda.europa.eu

