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NEJNOV�JŠÍ INFORMACE O DROGOVÉ PROBLEMATICE V EVROP�  

Výro�ní zpráva za rok 2009 agentury EU pro drogy  
 
(21. 10. 2009, LISABON) Výro�ní zpráva za rok 2009: stav drogové problematiky v Evrop� — st�žejní 
publikace agentury EU pro drogy (EMCDDA) — bude zve�ejn�na v Bruselu za�átkem listopadu. 
 
o Datum zve�ejn�ní: �tvrtek 5. listopadu 
o �as: 10.00 hod. SE� (bruselského �asu) 
o Místo: tisková místnost Evropského parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel 
o Informa�ní balí�ek a stránka s událostmi: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
P�ipravovaná zpráva poskytuje nejnov�jší údaje a komentá�e o situaci v oblasti drog ve 27 �lenských státech 
EU, Chorvatsku, Turecku a Norsku. Kapitoly v�nované jednotlivým drogám jsou dopln�ny informacemi o 
infek�ních nemocech a úmrtích souvisejících s drogami, nových drogách a vznikajících trendech a právních, 
politických, sociálních a zdravotních opat�eních v rámci �ešení drogové problematiky v Evrop�.    

Informa�ní balí�ek  
 
Výro�ní zpráva — ke stažení ve 23 jazycích (21 ú�edních jazycích EU a dále v norštin� a ture�tin�): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Vybraná témata — poskytují podrobné p�ehledy o polyvalentním užívání drog a o statistice vynesených 
rozsudk�, ke stažení v angli�tin� a se souhrny v dalších jazycích: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

Statistický v�stník 2009 — obsahuje tabulky a statistické grafy: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
P�ehledy o jednotlivých zemích — poskytují stru�né shrnutí trend� a typických znak� drogové problematiky 
v jednotlivých zemích: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Národní zprávy zemí zapojených do sít� Reitox — podrobn� popisují drogovou problematiku v jednotlivých 
zemích, ke stažení v angli�tin�: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Podklady pro média — ke stažení ve 23 jazycích (k dispozici také Mp3 soubory s komentá�em �editele 
EMCDDA k letošním zjišt�ním): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Uvedené produkty budou zve�ejn�ny online v 10.00 hod. (SE�) dne 5. listopadu. V den zve�ejn�ní budou 
v agentu�e EMCDDA (Lisabon) k dispozici pracovníci odd�lení uživatelské podpory (Helpdesk), kte�í budou 
odpovídat na dotazy noviná��: Tel. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 59. Na otázky týkající se p�íslušných zemí 
budou odpovídat pracovníci národních kontaktních míst sít� Reitox (viz stránka s událostmi uvedená výše).   
 
Odebírat zprávy prost�ednictvím RSS: http://www.emcdda.europa.eu/rss     
Sledovat novinky prost�ednictvím služby Twitter: http://twitter.com/emcdda 


