НАЙ-НОВИЯТ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA ОТНОСНО ТЕНДЕНЦИИТЕ
Очаквайте: Европейски доклад за наркотиците 2017 г.
(31 март 2017 г., Лисабон) Какви изводи можем да направим въз основа на най-новите данни за
пазара на наркотици в Европа? Какви са новите тенденции по отношение на употребата на
наркотици сред възрастните и учениците в Европа? Какви са вредите, които се свързват с
употребата на наркотици, и какви мерки се предприемат за тяхното предотвратяване? Тези и
други въпроси ще бъдат разгледани от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) на 6 юни в
нейния годишен преглед на положението с наркотиците в Европа.
Европейският доклад за наркотиците 2017 г.: Тенденции и развития съдържа
изчерпателен анализ на най-новите тенденции в 28-те държави — членки на ЕС, Турция и
Норвегия. Докладът ще бъде наличен на хартиен носител и в електронен формат pdf на 24 езика,
като в него се разглеждат следните теми: предлагане на наркотици и пазар на наркотици,
разпространение и тенденции по отношение на употребата на наркотици, вреди, произтичащи от
употребата на наркотици, и ответни мерки. В допълнение към доклада ще бъде публикуван
Статистическият бюлетин за 2017 г. (Statistical Bulletin 2017) съдържащ масива от европейски
данни, на които се основава анализът.
За първи път заедно с доклада ще бъдат публикувани 30 доклада за положението с
наркотиците в отделните страни (Country Drug Reports), съдържащи обобщена информация за
положението с наркотиците на национално равнище (в ЕС-28, Турция и Норвегия). Тези богато
илюстрирани доклади, разработени съвместно с националните фокусни центрове от мрежата
Reitox, обхващат следните теми: употреба на наркотици и проблеми, засягащи общественото
здраве, политика в областта на наркотиците, ответни действия и предлагане на наркотици.
Информация за официалното представяне
Дата: 6 юни 2017 г. Час: 12,45 ч. централноевропейско време (11,45 ч. лисабонско време)
Място: Европейска комисия, пресцентър, сграда „Berlaymont“, Брюксел.
Пресконференция: с участието на Димитрис Аврамопулос, европейски комисар, отговарящ за
миграцията, вътрешните работи и гражданството, Лаура д’Ариго, председател на управителния
съвет на EMCDDA, и Алексис Гоосдеел, директор на EMCDDA.
Контакти: Служба на говорителя на Европейската комисия – Tove Ernst, тел. (32) 2 298 6764; Markus
Lammert, тел. (32) 2 298 0423. Данните за контакт на пресслужбата на EMCDDA са поместени по-долу.
Интервюта: В деня на официалното представяне на доклада представители на EMCDDA ще
бъдат на разположение, за да отговарят на въпроси на журналистите. В цяла Европа служителите
в националните фокусни центрове от мрежата Reitox ще отговарят на запитвания, свързани с
отделните страни (информация във връзка с провеждането на интервютата може да се намери на
посочения по-долу линк).
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