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EMCDDA NAUJAUSIŲ METINIŲ TENDENCIJŲ ATASKAITA  

Netrukus bus paskelbta 2017 m. Europos narkotik ų vartojimo paplitimo ataskaita 

(31.3.2017, LISABONA) Ką, remiantis naujausiais duomenimis, galima pasakyti apie Europos narkotikų 
rinką? Kokios pastarojo laikotarpio narkotikų vartojimo tarp Europos suaugusiųjų ir moksleivių 
tendencijos? Su kokiais pavojais siejamas narkotikų vartojimas ir kokių priemonių imamasi kovojant su 
šiais pavojais? Šiuos ir kitus klausimus ES narkotik ų steb ėsenos agent ūros (EMCDDA)  atstovai aptars 
birželio 6 d.  per metinę su narkotikais susijusios padėties Europoje apžvalgą.  

Dokumente „ 2017 m. Europos narkotik ų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir poky čiai“ 
išsamiai analizuojamos naujausios tendencijos 28 ES valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje.  
Šioje 24 kalbomis paskelbtoje ataskaitoje, kuri išleista spausdintine forma ir „pdf“ formatu, nagrinėjama 
narkotikų pasiūla ir rinka, narkotikų vartojimo paplitimas ir tendencijos, su narkotikais susiję pavojai bei 
atsakomosios priemonės. Kartu su šia ataskaita bus paskelbtas 2017 m. statistikos biuletenis  
(Statistical Bulletin 2017 ) su išsamiu Europos duomenų rinkiniu, kuriuo ši ataskaita yra grindžiama. 

Pirmą kartą ši ataskaita bus papildyta 30 nacionalini ų narkotik ų vartojimo paplitimo ataskait ų 
(Country Drug Reports) , kuriose bus apibendrinta informacija apie narkotikų vartojimo reiškinį 
kiekvienoje iš šių šalių (28 valstybėse narėse, Turkijoje ir Norvegijoje). Šiose kartu su „Reitox“ 
nacionaliniais stebėsenos centrais parengtose, gausiai grafikais iliustruotose ataskaitose aptariamas 
narkotikų vartojimas ir visuomenės sveikatos problemos, kovos su narkotikais politika ir atsakomosios 
priemonės bei narkotikų pasiūla. 

 
Informacija apie ataskaitos pristatym ą 
 
Data: 2017 m. birželio 6 d. 
Laikas: 12.45 val. Vidurio Europos laiku (11.45 val., Lisabona) 
Vieta: Europos Komisija, spaudos konferencijų salė, „Berlaymont“ pastatas, Briuselis. 
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. 
Kontaktai: Europos Komisijos atstovų spaudai tarnyba – Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert 
(32) 2 298 04 23. EMCDDA atstovo spaudai kontaktiniai duomenys nurodyti toliau. 
 
Interviu: ataskaitos pristatymo 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/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 


