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NAJNOVŠIA VÝROČNÁ SPRÁVA CENTRA EMCDDA O TRENDOCH 

Už čoskoro: Európska správa o drogách za rok 2022 bude uverejnená 14. júna 

(20. 5. 2022, LISABON) Čo nám najnovšie údaje naznačujú o trendoch v užívaní drog a o trhu?  
Aké nebezpečné nové drogy sa objavujú? Ktoré látky predstavujú najväčšie zdravotné hrozby? Viac 
informácií nájdete, keď agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vydá svoju Európsku správu o drogách 
2022: Trendy a vývojové zmeny na živej online tlačovej konferencii 14. júna.  

Na základe údajov z 29 krajín (EÚ-27, Turecko a Nórsko) správa poskytuje najnovší prehľad drogovej 
situácie v Európe do roku 2022, pričom sa skúmajú dlhodobé trendy a vznikajúce hrozby. Publikácia 
obsahuje kapitoly o jednotlivých drogách, ako aj o dodávkach, výrobe a prekurzoroch drog. Národné 
súbory údajov sa poskytujú aj v rámci týchto tém a o kľúčových intervenciách.  

Publikácia je dostupná v 25 jazykoch a je základným zdrojom pre rozvoj politík a služieb založených na 
dôkazoch. K správe bude pripojený Štatistický bulletin 2022 (Statistical Bulletin), ktorý obsahuje 
európsky súbor údajov podporujúci analýzu. V tento deň bude takisto zverejnená aktualizácia o nových 
psychoaktívnych látkach poskytnutá Systémom včasného varovania EÚ, keďže systém oslavuje svoje 
25. výročie. 

Pridajte sa k nám na živé online podujatie, kde sa dozviete o kľúčových otázkach a najnovšej analýze.  
 

 

 

 
PODROBNOSTI O PODUJATÍ 
 
Dátum: 14. jún 2022 o 10.00 hod. (Lisabon), 11.00 hod. SEČ (Brusel) 

 
Tlačová konferencia (online):  
- Ylva Johansson, Európska komisárka pre vnútorné záležitosti  
- Franz Pietsch, predseda správnej rady EMCDDA (Rakúsko) 
- Alexis Goosdeel, Riaditeľ EMCDDA 
 
Ďalšie informácie budú k dispozícii v rámci prípravy na spustenie na: 
www.emcdda.europa.eu/edr2022 
 
Kópie a rozhovory, na ktoré sa vzťahuje embargo: 
press@emcdda.europa.eu 
 
Jazyky: Tlačová konferencia bude v anglickom jazyku a k dispozícii bude 
simultánne tlmočenie (ES, DE, FR, PT). 
 

 

 

 


