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NAUJAUSIA METINĖ EMCDDA TENDENCIJŲ ATASKAITA 

Netrukus bus paskelbta 2015 m. Europos narkotik ų vartojimo paplitimo ataskaita 

(2015 4 15, LISABONA) Kokios naujausios tendencijos vyrauja narkotikų rinkoje ir kokie veiksniai jas 
lemia? Kokie naujausi narkotikų vartojimo prevencijos, priklausomybės nuo narkotikų gydymo ir kovos su 
narkotikais politikos pokyčiai? Kiek naujų narkotikų aptikta Europoje per pastaruosius metus ir kaip tai 
atsilieps narkotikus vartojantiems asmenims? Šiuos ir kitus klausimus ES narkotik ų steb ėsenos agent ūra 
(EMCDDA) aptars birželio 4 d.  savo metinėje Europos narkotikų vartojimo paplitimo padėties apžvalgoje. 

2015 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai – svarbiausias 
įvairiomis kalbomis ir įvairialypėje terpėje pateikiamo informacinio rinkinio leidinys. Šiame leidinyje 
aukščiausiu lygiu analizuojamos naujausios tendencijos 28 ES valstybėse narėse, taip pat Turkijoje ir 
Norvegijoje. Spausdintine forma ir internetu pateikiamoje, 24 kalbomis parengtoje ataskaitoje nagrinėjami 
šie klausimai: narkotikų pasiūla ir rinka, narkotikų vartojimas ir su narkotikais susijusios problemos, 
medicininės ir socialinės priemonės narkotikų keliamoms problemoms spręsti. 

Kartu su šia ataskaita pateikiami internetiniai interaktyvūs straipsniai „Perspektyvos narkotik ų srityje “, 
(Perspectives on drugs/PODs) kuriuose apžvelgiami konkretūs su narkotikų vartojimu susiję klausimai. 
Šiais metais didžiausias dėmesys skiriamas keturioms temoms :  neteisėto benzodiazepinų vartojimo 
paplitimo tarp didelės rizikos narkotikų vartotojų, psichosocialinių intervencinių priemonių, narkotikų 
vartojimo patalpų ir heroino kontrabandos kelių. Į informacijos rinkinį taip pat bus įtrauktas 2015 m. 
statistikos biuletenis  (Statistical bulletin) su išsamiais Europos duomenimis, kuriais grindžiama ataskaitos 
informacija, ir šalių apžvalgos (Country overviews), kuriose pateikiami nacionalinio masto duomenys ir 
analizės. E leidinį, kartu su interaktyviaisiais žemėlapiais ir diagramomis bus galima skaityti anglų kalba. 
Taip pat bus siūloma susipažinti su garso ir vaizdo medžiaga. 

Paskelbimo informacija 
Data:  2015 m. birželio 4 d., ketvirtadienis. 
Laikas: 10.00 val. Vakarų Europos (Lisabonos) laiku (11.00 val. Vidurio Europos laiku). 
Vieta:  Konferencijų centras, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabona.  
Spaudos konferencija: dalyvauja už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos 
Komisijos narys Dimitris Avramopoulos, EMCDDA valdybos pirmininkas João Goulão ir EMCDDA 
direktorius Wolfgang Götz. 
 
Interviu: EMCDDA atstovai bus pasirengę atsakyti į žurnalistų klausimus ataskaitos paskelbimo dieną 
Lisabonoje. Visoje Europoje į klausimus, susijusius su konkrečia šalimi, atsakys „Reitox“ nacionalinių 
informacijos biurų darbuotojai (išsami informacija apie interviu pateikiama spustelėjus žemiau pateiktą 
nuorodą). 
 
Išsamesn ė informacija: www.emcdda.europa.eu/edr2015                                                                                       
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • 
emcdda.europa.eu/rss 

 

 


