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Programma/tijdschema
Presentatie op 20 november 2001 om 11.00 uur (Brussel) en op het
Internet

LAATSTE NIEUWS OVER HET DRUGSPROBLEEM IN DE EU
Presentatie Jaarverslag 2001 van het EU-drugsagentschap
∗

Feiten, cijfers en analyses inzake drugs: op EU-niveau en per lidstaat
∗ Speciale aandacht voor cocaïne, besmettelijke ziekten, synthetische drugs
∗ Laatste trends en sociale, juridische en politieke respons
∗ Schijnwerper op het drugsprobleem in Midden- en Oost-Europa
De voornaamste kwesties op het gebied van drugs komen aan de orde in het Jaarverslag 2001 over de stand
van de drugsproblematiek in de Europese Unie dat binnenkort wordt uitgebracht door het in Lissabon
gevestigde EU-drugsagentschap, het EWDD. Het jaarverslag – beschikbaar in de 11 talen van de EU en in
het Noors – wordt op dinsdag 20 november om 11.00 uur (Brussel) gepresenteerd in het Europees
Parlement in Brussel.
Tegelijkertijd verschijnt het jaarverslag – voor de eerste keer – op een speciale website Jaarverslag 2001
online op http://annualreport.emcdda.org of http://emcdda.kpnqwest.pt. De website biedt een betere
mogelijkheid voor het bestuderen van de inhoud van het verslag, alsmede van de aanvullende
referentiegegevens. Het volledige verslag, aanvullende statistische tabellen, gegevensbronnen, directe
koppelingen naar actuele onderwerpen en persberichten zijn ook beschikbaar.
Het Jaarverslag is het jaarlijkse overzicht dat het EWDD geeft van het drugsfenomeen in de lidstaten van de
EU. Dit jaar is een hoofdstuk speciaal gewijd aan Midden- en Oost-Europa.
Bijzonderheden presentatie: 20 november 2001 om 11.00 uur
perskamer Europees Parlement (PHS A055)
Wiertzstraat, B-1047 Brussel
Het Jaarverslag kan vanaf 11.00 uur (Brussel) vanaf de speciale website (zie hierboven) gedownload worden
samen met aanverwante persberichten in 12 talen. Hieronder worden enige genoemd:
•
•
•

Voornaamste publicatie: cocaïne, besmettelijke ziekten en synthetische drugs;
Samenvatting: laatste trends en responsen;
Speciaal onderwerp: het drugsprobleem in Midden- en Oost-Europese landen.

Op de dag van publicatie zal bij het EWDD (Lissabon) een helpdesk beschikbaar zijn om vragen van
journalisten te beantwoorden (Tel: 351 21 811 3000). Ook de nationale focal points van het EWDD in elke
lidstaat van de EU en Noorwegen staan klaar om vragen te beantwoorden. De adressen zijn te vinden op
http://www.emcdda.org/partners/nfp.shtml Nationale verslagen over de drugssituatie in elk van de 15 EU
lidstaten zullen kunnen gedownload worden vanaf http://www.emcdda.org
Voor het automatisch ontvangen van nieuws en bijwerkingen van de website kunt u zich registreren op de
homepage van het EWDD (http://www.emcdda.org).
Contactpersoon: Kathy Robertson, Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving
(EWDD), Rua da Cruz de Santa Apolónia 23–25, PT-1149-045 Lissabon, Portugal.
Tel: ++ 351 21 811 3000 • Fax: ++ 351 21 813 1711
2001 Annual report online: http://annualreport.emcdda.org of http://emcdda.kpnqwest.pt

