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NAJNOWSZY ROCZNY RAPORT EMCDDA DOTYCZĄCY TRENDÓW  

Wkrótce: Europejski raport narkotykowy na rok 2017 

(31.3.2017, LIZBONA) Co najnowsze dane mówią o europejskim rynku narkotykowym? Jakie są nowe 
trendy w używaniu narkotyków wśród osób dorosłych i uczniów w Europie? Jakie szkody powoduje 
używanie narkotyków i jakie działania są podejmowane, aby im przeciwdziałać? Tymi i innymi kwestiami 
zajmie się agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA)  w dniu 6 czerwca  w ramach corocznego przeglądu 
sytuacji narkotykowej w Europie.  

Europejski raport narkotykowy na rok 2017 : Tendencje i osi ągnięcia  zawiera kompleksową analizę 
najnowszych trendów w 28 państwach członkowskich UE, a także w Turcji i Norwegii. W raporcie, który 
przygotowano w wersji drukowanej oraz w formacie PDF w 24 językach, omówiono następujące kwestie: 
podaż i rynek narkotyków, rozpowszechnienie i trendy w używaniu narkotyków oraz problemy związane  
z narkotykami i reakcje na te problemy. Wraz z raportem opublikowany będzie Biuletyn statystyczny  
na 2017 r. (Statistical Bulletin 2017) , zawierający pełny zestaw danych europejskich stanowiących 
podstawę analizy. 

Uzupełnieniem raportu będzie po raz pierwszy 30 krajowych raportów narkotykowych (Country Drug 
Reports) , zawierających streszczenia krajowych zagadnień narkotykowych (UE-28, Turcja i Norwegia). 
Powyższe, obfitujące w wykresy raporty, które przygotowano wraz z krajowymi punktami kontaktowymi 
Reitox, obejmują następujące zagadnienia: użycie narkotyków i problemy związane ze zdrowiem 
publicznym; polityka antynarkotykowa i sposoby reagowania oraz podaż narkotyków.  

Szczegóły dotycz ące publikacji 
 
Data: 6 czerwiec 2017 r. 
Godzina: 12:45 czasu środkowoeuropejskiego (11:45 czasu lizbońskiego) 
Miejsce: Komisja Europejska, sala prasowa, Berlaymont, Bruksela. 
Konferencja prasowa: Z udziałem Dimitrisa Avramopoulosa, europejskiego komisarza do spraw 
migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Laury d’Arrigo, przewodniczącej Zarządu EMCDDA oraz 
Alexisa Goosdeela, dyrektora EMCDDA. 
Kontakt: służba rzeczników Komisji Europejskiej — Tove Ernst (32) 2 298 67 64; Markus Lammert  
(32) 2 298 04 23. Poniżej podano dane kontaktowe biura prasowego EMCDDA. 
 
Wywiady: W dniu opublikowania raportu przedstawiciele EMCDDA odpowiedzą na pytania dziennikarzy. 
Na terenie całej Europy na pytania dotyczące sytuacji w poszczególnych krajach odpowiadać będą 
pracownicy krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox (szczegóły dotyczące wywiadów dostępne są 
pod linkiem podanym poniżej).  
 
Więcej informacji: www.emcdda.europa.eu/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 


