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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀKAJAM TENDENCĒM 

Pieejams dr īzumā: 2015. gada Eiropas zi ņojums par narkotik ām 

(15.4.2015., LISABONA) Kādas ir jaunākās narkotiku tirgus tendences un kādi faktori tās ietekmē?      
Kādi ir jaunākie pasākumi attiecībā uz narkotiku lietošanas profilaksi, ārstēšanu un politiku? Cik daudz 
jaunu narkotiku tika atklāts Eiropā pagājušajā gadā un ar kādām sekām jārēķinās to lietotājiem?             
Šie un citi jautājumi tiks aplūkoti ES narkotiku uzraudz ības aģentūras EMCDDA 4. jūnijā publicētajā 
Gada pārskatā par narkomānijas situāciju Eiropā. 

Galvenais dokuments saistībā ar daudzvalodu, multimediju informācijas paketi ir 2015. gada Eiropas 
ziņojums par narkotikām: Tendences un aktualitātes, kas ir visaptveroša līmeņa analīze par 
jaunākajām tendencēm 28 ES dalībvalstīs, Turcijā un Norvēģijā. Drukātā veidā un tiešsaistē 24 valodās 
ziņojumā ir aplūkoti šādi jautājumi: narkotiku lietošana un ar tām saistītās problēmas; un veselības 
aprūpes un sociālo problēmu risinājumi saistībā ar narkotiku lietošanu. 

Līdz ar ziņojumu tiešsaistē tiks publicēti raksti Perspekt īvas narkotiku jom ā (Perspectives on 
drugs/PODs), sniedzot plašāku ieskatu izvēlētos svarīgos jautājumos. Šāgada četras galvenās tēmas ir: 
benzodiazepīnu lietošana augsta riska narkomānu vidū; psihosociālā iejaukšanās; uzraudzītas narkotiku 
lietošanas telpas; un heroīna tirdzniecības maršruti. Informācijas pakete tiks pabeigta līdz 2015. gada 
statistikas bi ļetena sagatavošanai (Statistical bulletin), kurā ir ietverti visi Eiropas dati, kas ir izmantoti 
ziņojumā, ka arī Valstu p ārskati  (Country overviews) kas sniedz valsts līmeņa datus un analīzes.  

E-publikācija, tostarp interaktīvas kartes un grafiki, būs pieejama angļu valodā. 
Tiks piedāvāti arī audiovizuālie materiāli. 

Inform ācija par public ēšanu 
Datums:  2015. gada 4. jūnijs 
Laiks:  plkst. 10:00 pēc Rietumeiropas laika (Lisabonā) (plkst. 11:00 pēc Centrāleiropas laika) 
Vieta:  Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206 Lisbon, Portugal 
Preses konference: piedaloties Eiropas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāram Dimitris 
Avramopoulos, EMCDDA valdes priekšsēdētājam João Goulão un EMCDDA direktoram Wolfgang Götz. 
 
Intervijas:  
EMCDDA pārstāvji būs pieejami publicēšanas dienā Lisabonā, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem. 
Visās Eiropas valstīs Reitox valstu koordinācijas centros darbinieki atbildēs uz jautājumiem, kas specifiski 
katrai valstij (plašāka informācija par intervijām ir pieejama, izmantojot turpmāk norādīto saiti). 

Papildu inform ācija:  
www.emcdda.europa.eu/edr2015 
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • 
emcdda.europa.eu/rss 

 

 


