NEJNOVĚJŠÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURY EMCDDA
Již brzy: Evropská zpráva o drogách 2017
(31. 3. 2017, LISABON) Co říkají nejnovější údaje o evropském drogovém trhu? Jaké jsou nové trendy
v oblasti užívání drog mezi dospělými nebo studenty v Evropě? Jaké škody jsou spojené s užíváním drog
a jaká opatření k jejich snížení se přijímají? Odpovědi na tyto i další otázky přinese agentura EU pro
drogy (EMCDDA) dne 6. června ve svém výročním přehledu drogové situace v Evropě.
Evropská zpráva o drogách 2017: Trendy a vývoj přináší komplexní analýzu nejnovějších trendů
ve 28 členských státech EU, Turecku a Norsku. Bude dostupná v tištěné podobě i ve formátu PDF ve
24 jazycích a bude se zabývat těmito tématy: dostupností drog a drogovým trhem, výskytem a trendy
v oblasti užívání drog a škodami spojenými s užíváním drog a opatřeními k jejich řešení. Zprávu doplní
Statistický věstník za rok 2017 (Statistical Bulletin 2017) obsahující soubor evropských údajů, ze
kterých analýza čerpá.
Zprávu poprvé doplní 30 národních zpráv o drogách (Country Drug Reports), které shrnou drogovou
situaci v jednotlivých zemích (ve státech EU-28, Turecku a Norsku). Tyto zprávy doplněné bohatou
grafikou a vypracované ve spolupráci s národními monitorovacími středisky pro drogy sítě Reitox se
věnují užívání drog a problémům v oblasti veřejného zdraví, protidrogovým politikám, opatřením
a nabídce drog jako takové.

Podrobnosti ke zveřejnění
Datum: 6. června 2017
Čas: 12:45 středoevropského času (11:45 lisabonského času)
Místo: Evropská komise, sál pro tiskové konference, Berlaymont, Brusel.
Tisková konference: Účast přislíbil Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci, vnitřní věci
a občanství; Laura d’Arrigová, předsedkyně správní rady EMCDDA, a Alexis Goosdeel, ředitel EMCDDA.
Kontakt: Útvar mluvčích Evropské komise — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert
(32) 2 298 04 23. Kontaktní údaje na tiskové oddělení agentury EMCDDA naleznete níže.
Rozhovory: V den zveřejnění budou k dispozici zástupci agentury EMCDDA, kteří odpoví na dotazy
novinářů. Na otázky týkající se jednotlivých zemí budou v celé Evropě odpovídat pracovníci národních
monitorovacích středisek pro drogy sítě Reitox (podrobnosti o rozhovorech najdete pomocí níže
uvedeného odkazu).
Další informace: www.emcdda.europa.eu/edr2017
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda

Kontakt: Kathy Robertson, tisková mluvčí
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