CEL MAI RECENT RAPORT ANUAL AL EMCDDA CU PRIVIRE LA TENDINȚE
În curând: Raportul european privind drogurile 2017
(31.3.2017, LISABONA) Ce ne comunică datele cele mai recente despre piața europeană a drogurilor?
Care sunt ultimele tendințe în ceea ce privește consumul de droguri în rândul adulților și al elevilor din
Europa? Care sunt efectele nocive asociate consumului de droguri și ce se întreprinde pentru
combaterea lor? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care Agenția UE pentru droguri
(EMCDDA) le va discuta pe data de 6 iunie în prezentarea sa anuală a situației drogurilor în Europa.
Raportul european privind drogurile 2017: Tendințe și evoluții oferă o analiză cuprinzătoare a celor
mai recente tendințe observate în cele 28 de state membre ale UE, în Turcia și în Norvegia. Disponibil în
format tipărit și ca fișier pdf, în 24 de limbi, raportul analizează oferta și piața drogurilor, prevalența și
tendințele consumului de droguri, efectele nocive asociate drogurilor și acțiunile întreprinse ca răspuns.
Raportul va fi însoțit de Buletinul statistic 2017 (Statistical Bulletin 2017), care conține setul european
de date aflat la baza analizei.
De asemenea, raportul va fi completat pentru prima dată de 30 de rapoarte de țară privind drogurile
(Country Drug Reports), care sintetizează fenomenul drogurilor la nivel național (în UE-28, în Turcia
și în Norvegia). Elaborate împreună cu punctele focale naționale Reitox, aceste rapoarte în care se
regăsesc numeroase grafice, abordează consumul de droguri și problemele de sănătate publică asociate
consumului, politica în materie de droguri și acțiunile întreprinse ca răspuns, precum și oferta de droguri.

Detalii privind lansarea
Data: 6 iunie 2017
Ora: 12.45 ora Europei Centrale (11.45 Lisabona)
Locul de desfășurare: Comisia Europeană, sala de presă, Berlaymont, Bruxelles.
Conferință de presă: în prezența dlui Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație,
afaceri interne și cetățenie, a dnei Laura d’Arrigo, președintele Consiliului de administrație al EMCDDA,
și a dlui Alexis Goosdeel, directorul EMCDDA.
Contact: Serviciul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;
Markus Lammert (32) 2 298 04 23. Mai jos găsiți datele de contact ale biroului de presă al EMCDDA.
Interviuri: Reprezentanții EMCDDA vor fi la dispoziția jurnaliștilor în ziua lansării, pentru a răspunde la
întrebări. În toată Europa, personalul punctelor focale naționale ale rețelei Reitox va răspunde solicitărilor
de informații referitoare la țara respectivă (la linkul de mai jos găsiți informații despre interviuri).
Mai multe informații: www.emcdda.europa.eu/edr2017
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda

Contact: Kathy Robertson, Relații cu mass-media
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisabona, Portugalia
Tel. (351) 211 21 02 00 I press@emcdda.europa.eu I emcdda.europa.eu
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