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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀKAJĀM TENDENCĒM 

Saglabāt datumu: Eiropas 2021. gada ziņojums par narkotikām, kas jāpublicē 9. jūnijā 

(20.05.2021, LISABONA) Kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi narkotiku lietošanu un piegādi? Kuras 
narkotikas mūsdienās rada vislielākās bažas? Kādas ir jaunākās tendences narkotiku ražošanā un 
tirdzniecībā? Uzziniet vairāk, kad ES narkotiku aģentūra (EMCDDA) uzsāk Eiropas 2021. gada 
ziņojuma par narkotikām: tendences un aktualitātes tiešo tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu pasākumu  
9. jūnijā. Pamatojoties uz datiem no 29 valstīm (ES 27, Turcijas un Norvēģijas), ziņojumā sniegts 
jaunākais pārskats par situāciju narkotiku jomā Eiropā.  

Šogad publikācijai ir jauns, kodolīgs formāts, kas atveras ar sadaļām par: no ziņojuma gūtajām atziņām, 
Covid-19 pandēmiju un Eiropas narkotiku problēmu. Tām seko nodaļas, kas galvenokārt ir sakārtotas pēc 
narkotiku veida, sniedzot jaunāko informāciju par narkotiku piegādi, nelegālo narkotiku lietošanu un 
saistītajām sabiedrības veselības problēmām. Šajās tēmās ir sniegti arī valstu datu kopumi un informācija 
par galvenajiem kaitējuma mazināšanas pasākumiem.  

24 valodās pieejama publikācija ir būtisks resurss uz pierādījumiem balstītas politikas un atbildes 
pasākumu izstrādei. Ziņojumam būs pievienots 2021 statistikas biļetens, kurā būs iekļauta Eiropas datu 
kopa, kas ir analīzes pamatā. Šajā dienā tiks publicēts arī EMCDDA pārskats par jauniem 
benzodiazepīniem Eiropā.  

Pievienojieties tiešajam tiešsaistes plašsaziņas līdzekļu pasākumam, lai uzklausītu galvenos jautājumus 
un jaunāko analīzi. Žurnālisti varēs uzdot jautājumus EMCDDA darba grupai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SĪKĀKA INFORMĀCIJA 
 
Datums: 2021. gada 9. jūnijā plkst. 10.00 (Lisabonā), 11.00 pēc 
Viduseiropas laika 

 
Preses konference (tiešsaistē):  
- Eiropas iekšlietu komisāre Ylva Johansson kdze;  
- Laura d’Arrigo, EMCDDA valdes priekšsēdētāja 
- Alexis Goosdeel, EMCDDA direktors 
 
Plašāka informācija būs pieejama pirms atklāšanas: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Embargo eksemplāri un intervijas: press@emcdda.europa.eu 
 
Valodas: Preses konference notiks angļu valodā, un vienlaikus būs 
pieejams tulkojums (ES, DE, FR, PT).  
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