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EMCDDA NAUJAUSIŲ METINIŲ TENDENCIJŲ ATASKAITA 

Netrukus bus paskelbta 2016 m. Europos narkotik ų vartojimo paplitimo ataskaita 

(20.4.2016, LISABONA) Kokios yra naujausios narkotikų tiekimo į Europą tendencijos? Kurie narkotikai 
šiandien kelia didžiausią žalą ir susirūpinimą? Kokie naujausi pokyčiai įvyko narkotikų vartojimo 
prevencijos, priklausomybės gydymo ir kovos su narkotikais politikos srityse? Šiuos ir kitus klausimus 
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) atstovai aptars geguž ės 31 d.  metinės 
su narkotikų susijusios padėties Europoje apžvalgos metu.  

Dokumente 2016 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai 
išsamiai analizuojamos naujausios tendencijos 28 ES valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje.                
Šioje 24 kalbomis paskelbtoje ataskaitoje, kuri išleista spausdintine ir elektronine formomis, nagrinėjamas 
narkotikų tiekimas į rinką, narkotikų vartojimo paplitimas ir tendencijos, su narkotikais susijusios sveikatos 
problemos ir atsakomosios priemonės. 

Ataskaita bus papildyta su narkotikais susijusiomis perspektyvomis (Perspectives on Drugs/PODs) – 
internete skelbiamomis interaktyviomis įžvalgomis susijusiomis su konkrečiais narkotikų srities 
klausimais. Šiais metais daugiausia dėmesio skiriama tokioms temoms, kaip pokyčiai Europos kanapių 
dervos rinkoje, kokaino kontrabanda į Europą, prevencijos strategijos, padedančios stabdyti neteisėtą, 
gydymui pakaitiniais opioidais skirtų medikamentų naudojimą bei gretutinės su psichotropinių medžiagų 
vartojimu susijusios ligos ir psichikos sutrikimai. 

Į informacijos rinkinį bus įtrauktas ir 2016 m. statistikos biuletenis  (Statistical Bulletin) su išsamiu 
Europos duomenų rinkiniu, kuriuo ši ataskaita yra grindžiama ir šalių apžvalgos (Country Overviews), 
kuriose pateikiami duomenys ir analizės nacionaliniu lygmeniu. Taip pat bus galima susipažinti su 
elektroniniu leidiniu (anglų kalba) ir / arba audiovizualine medžiaga. 

Informacija apie ataskaitos pristatym ą 
 
Data: 2016 m. gegužės 31 d. 
Laikas: 10.00 val. Vakarų Europos laiku (Lisabona) (11.00 val. Vidurio Europos laiku) 
Vieta: Konferencijų centras, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabona 
Spaudos konferencija: dalyvaus už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos 
Komisijos narys Dimitris Avramopoulos, EMCDDA valdybos pirmininkė Laura d’Arrigo ir EMCDDA 
direktorius Alexis Goosdeel. 

Interviu: ataskaitos pristatymo Lisabonoje dieną EMCDDA atstovai galės atsakyti į žurnalistų klausimus. 
Visoje Europoje veikiančių „Reitox“ nacionalinių stebėsenos centrų darbuotojai atsakys į konkrečius 
klausimus (su interviu susijusią informaciją rasite spustelėję toliau pateikiamą nuorodą). 
 
Daugiau informacijos: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 


