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EMCDDA GADA ZIŅOJUMS PAR JAUNĀKAJĀM TENDENCĒM 

Drīzumā: 2016. gada Eiropas zi ņojums par narkotik ām 

(20.4.2016., LISABONA) Kādas ir jaunākās tendences narkotiku ievešanai Eiropā? Kuras narkotikas 
mūsdienās rada vislielāko kaitējumu un bažas? Kādi ir jaunumi narkomānijas novēršanā, ārstēšanā un 
politikā? Šie un citi jautājumi tiks aplūkoti ES narkotiku uzraudzības aģentūras EMCDDA 31. maij ā 
publicētajā gada pārskatā par narkomānijas situāciju Eiropā. 

2016. gada Eiropas ziņojums par narkotikām: tendences un aktualitātes, kas sniedz visaptveroša 
līmeņa analīzi par jaunākajām tendencēm 28 ES dalībvalstīs, Turcijā un Norvēģijā. Drukātā veidā un 
tiešsaistē 24 valodās ziņojumā ir aplūkoti šādi jautājumi: narkotiku ievešana un tirgus; narkotiku 
lietošanas izplatība un tendences; ar narkotikām saistītās veselības problēmas un reakcija uz tām. 

Līdz ar ziņojumu tiešsaistē tiks publicēti interaktīvi raksti Perspekt īvas narkotiku jom ā (Perspectives           
on Drugs/PODs), sniedzot plašāku ieskatu konkrētos svarīgos jautājumos narkotiku sakarā. Šā gada 
galvenie temati ir: pārmaiņas Eiropas kaņepju sveķu tirgū; kokaīna kontrabanda uz Eiropu; stratēģijas 
opioīdu aizvietotājterapijas medikamentu novirzīšanas novēršanai; psihoaktīvo vielu lietošanas 
blakusparādības un garīgās veselības traucējumi. 

Informācijas pakete tiks pabeigta līdz 2016. gada statistikas bi ļetena sagatavošanai (Statistical 
Bulletin), ietverot visus Eiropas datus, kas izmantoti ziņojumā, kā arī Valstu p ārskatus (Country 
Overviews), kas nodrošina valsts līmeņa datus un analīzi. Būs pieejama arī e-publikācija (angļu valodā) 
un audiovizuālie materiāli. 

Inform ācija par public ēšanu 
 
Datums: 2016. gada 31. maijs 
Laiks: plks. 10:00 pēc Rietumeiropas laika (Lisabona) (plks. 11:00 pēc Centrāleiropas laika) 
Pasākuma vieta: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lisabona 
Preses konference: piedalīsies Eiropas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris 
Avramopoulos, EMCDDA valdes priekšsēdētāja Laura d’Arrigo un EMCDDA direktors Alexis Goosdeel. 

Intervijas: EMCDDA pārstāvji būs pieejami publicēšanas dienā Lisabonā, lai atbildētu uz žurnālistu 
jautājumiem. Visās Eiropas valstīs Retox valstu koordinācijas centros darbinieki atbildēs uz jautājumiem, 
kas specifiski katrai valstij (plašāka informācija par intervijām ir pieejama, izmantojot turpmāk norādīto 
saiti). 
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