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NAJNOVEJŠE LETNO POROČILO EMCDDA O TRENDIH NA PODROČJU DROG 

Kmalu na voljo: Evropsko poro čilo o drogah 2016 

(20. april 2016, LIZBONA) Kateri so najnovejši trendi pri dobavi drog v Evropo? Katere droge danes 
povzročajo največ škode in vzbujajo največ skrbi? Kakšen je bil napredek pri preprečevanju uporabe 
drog, zdravljenju odvisnosti od drog in politiki na področju drog? Agencija EU za droge (EMCDDA)          
bo na ta in številna druga vprašanja skušala odgovoriti v svojem letnem poročilu o pregledu stanja na 
področju drog v Evropi, ki bo objavljeno 31. maja 2016 . 

Evropsko poročilo o drogah 2016: Trendi in razvoj prinašajo celovito analizo najnovejših trendov v 
28 državah članicah EU, Turčiji in na Norveškem. V poročilu, ki je v natisnjeni različici in v obliki PDF na 
voljo v 24 jezikih, so obravnavane naslednje teme: ponudba drog in trg drog, razširjenost in trendi 
uporabe drog, zdravstvene težave, povezane z drogami, in odzivi na problematiko drog. 

Poročilu bo priložen sklop spletnih interaktivnih analiz z naslovom Perspektive na podro čju drog 
(Perspectives on Drugs/PODs), v katerih so predstavljene posamezne problematike na področju drog. 
Letos so med drugim v ospredju naslednje teme: spremembe na evropskem trgu hašiša, preprodaja 
kokaina v Evropo, strategije za preprečevanje preusmerjanja zdravil za nadomestno zdravljenje z opioidi 
ter soobstoj uporabe drog in duševnih motenj. 

Sveženj informacij bo dopolnil Statisti čni bilten 2016 (Statistical Bulletin), ki bo vključeval celovit        
nabor podatkov za Evropo, na katerih temelji poročilo, ter Pregledi po državah (Country Overviews),        
ki prikazujejo podatke in analize na nacionalni ravni. Na voljo bosta tudi e-publikacija (v angleščini) in 
avdiovizualno gradivo. 

Podrobnosti o objavi poro čila 
 
Datum:  31. maj 2016 
Čas:  ob 10. uri po zahodnoevropskem času (Lizbona) (ob 11. uri po srednjeevropskem času) 
Kraj:  Konferenčno središče, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lizbona 
Na novinarski konferenci bodo sodelovali : Dimitris Avramopoulos, evropski komisar za migracije, 
notranje zadeve in državljanstvo, Laura d’Arrigo, predsednica upravnega odbora EMCDDA, ter           
Alexis Goosdeel, direktor centra EMCDDA. 

Na vprašanja bodo odgovarjali:  predstavniki EMCDDA bodo na dan objave v Lizboni na voljo za 
vprašanja novinarjev. Na vprašanja, povezana s posamezno državo, bodo po vsej Evropi odgovarjali 
zaposleni na sedežih nacionalnih kontaktnih točk Reitox (več o tem na spodnji povezavi). 
 
Več o tem:  www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 

 


