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(Meddelanden)

RÅDET

EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008)
(2005/C 168/01)
Inledning

Narkotikaproblemet är en av de största källorna till oro för Europas medborgare och ett betydande hot
mot säkerhet och hälsa i det europeiska samhället. EU har uppemot 2 miljoner narkotikamissbrukare med
problem. Narkotikaanvändningen, särskild bland ungdomar, ligger på en historiskt hög nivå. Förekomsten
av hiv/aids bland narkotikamissbrukare vållar allt större bekymmer i flera medlemsstater. Betydelsen av ett
kraftfullt ställningstagande mot daglig narkotikahandel på samtliga nivåer samt behovet av ett gränsöverskridande och samordnat förfaringssätt för att bekämpa olaglig narkotikahandel återspeglas i antagandet av
rambeslutet om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (1).
Eftersom narkotikaproblemet är globalt agerar EU med hjälp av ett antal politiska instrument, som exempelvis dialogen om narkotika med olika regioner i världen. Europeiska unionen måste även i fortsättningen
ha som politisk prioritering att finna realistiska och effektiva motåtgärder mot detta globala problem.

I december 2004 godkände Europeiska rådet EU:s strategi mot narkotika (2005–2012). Genom strategin
fastställs ramar, mål och prioriteringar för två på varandra följande handlingsplaner om fyra år vardera
som skall läggas fram av kommissionen. Strategin är en integrerad del av det fleråriga ”Haagprogrammet”
för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU (2).

Strategin har en rad övergripande syften

— att uppnå en hög nivå av hälsoskydd, välbefinnande och social sammanhållning genom att komplettera
medlemsstaternas insatser för att förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt
narkotikarelaterade skadeverkningar på hälsa och samhälle,

— att med vederbörlig hänsyn till EU:s insatser och värderingar när det gäller grundläggande fri- och
rättigheter säkerställa en hög säkerhetsnivå för allmänheten genom att vidta åtgärder mot narkotikatillverkning, olaglig gränsöverskridande handel med narkotika och spridning av prekursorer, samt genom
att intensifiera de förebyggande insatserna mot narkotikarelaterad brottslighet genom effektivt samarbete enligt en gemensam strategi,
(1) EUT L 335, 11.11.2004, utvärderingsrapport som kommissionen skall lägga fram senast den 12 maj 2009 inom
ramen för EU:s handlingsplan mot narkotika 2009-2012.
(2) Punkt 2.8 – Den europeiska strategin mot narkotika – Europeiska rådet understryker vikten av att man tar upp
narkotikaproblemet i en samlad, väl avvägd och sektorsövergripande policy som omfattar förebyggande åtgärder, stöd
till och rehabilitering av narkotikaberoende personer, bekämpande av olaglig handel med narkotika och prekursorer
samt penningtvätt och ett förstärkt internationellt samarbete. Den europeiska strategin mot narkotika för åren
2005(2012 kommer att föras till programmet efter det att det i december 2004 har antagits av Europeiska rådet.
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— att stärka EU:s samordningsmekanismer för att se till att åtgärder på nationell, regional och internationell nivå kompletterar varandra och bidrar till en effektiv narkotikapolitik inom EU och i dess förbindelser med andra internationella partner. Det senare kräver en tydligare europeisk hållning i internationella forum som FN och dess fackorgan som motsvarar EU:s dominerande ställning som givare på detta
område.
Strategin är inriktad på de två viktiga dimensionerna av narkotikapolitiken, nämligen minskad efterfrågan
och minskad tillgång. Den omfattar även en rad ämnesövergripande frågor: internationellt samarbete, forskning, information och utvärdering.
I den av kommissionen föreslagna och av rådet med vissa ändringar antagna handlingsplanen, tas hänsyn
till den slutliga utvärdering av EU:s narkotikastrategi och EU:s handlingsplan mot narkotika (2000–
2004) (1). Handlingsplanen är särskilt inriktad på de områden som enligt utvärderingen behövde utvecklas
ytterligare. Planen tar på nytt upp en rad viktiga mål som inte uppnåddes under den tidigare handlingsplanen. Kommissionen har också genomfört ett inledande samråd med det civila samhället om den framtida politiken via en särskild webbplats. Detta samråd kommer av kommissionen att utvidgas betydligt
under genomförandet av handlingsplanen så att en rad företrädare för det civila samhället i EU kan delta i
diskussionerna om hur narkotikaproblemen bäst kan hanteras.
Beträffande det slutliga målet bör det stå klart att strategin och handlingsplanen inte utgör något mål i sig.
Även om alla de uppställda målen nås måste slutsatsen vara att insatserna har misslyckats om resultatet inte
blir en mätbar minskning av narkotikaproblemet i våra samhällen. Det är vad medborgarna i EU förväntar
sig. Det yttersta målet med handlingsplanen är att åstadkomma en betydande minskning av narkotikamissbruket i befolkningen och att minska de för samhälle- och hälsoskadliga följderna av missbruk av och
olaglig handel med narkotika. Handlingsplanen ska erbjuda en ram för en balanserad syn på hur man skall
minska både tillgång och efterfrågan genom en rad specifika åtgärder.
Dessa åtgärder har valts ut på grundval av följande kriterier:
— Åtgärder på EU-nivå måste tillföra ett tydligt mervärde och resultaten måste vara realistiska och
mätbara.
— Åtgärderna måste vara kostnadseffektiva och bidra direkt till att åtminstone ett av de mål eller en av de
prioriteringar som anges i strategin kan uppnås.
— Antalet åtgärder på varje område bör vara målinriktat och realistiskt.
I metodhänseende har kommissionen och rådet utformat denna handlingsplan som ett dynamiskt politiskt
instrument, och inte bara som en statistisk förteckning över politiska mål. Planen följer strategins struktur
och målsättningar och inriktas på konkreta resultat inom särskilda prioriterade områden. Utvärderingsverktyg och -indikatorer har införts för varje åtgärd. De har utformats med bistånd från Europeiskt
centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol, som kommer att bistå
kommissionen att följa genomförandet av handlingsplanen. På grundval av detta kommer kommissionen
att offentliggöra en årlig rapport och vid behov föreslå ändringar.
Ansvaret för att genomföra åtgärder och hålla tidsfrister anges tydligt i planen. För att inte förlora fart i
genomförandet kommer mål som inte uppfyllts i tid eller som sannolikt inte kommer att kunna uppnås att
bli föremål för rekommendationer om hur de bäst kan slutföras eller fastställande av orsakerna till svårigheterna med att uppnå målen. Kommissionen kommer att genomföra en konsekvensbedömning under 2008,
i syfte att föreslå en andra handlingsplan för 2009–2012. En slutlig utvärdering av strategin och handlingsplanen kommer att genomföras av kommissionen under 2012. Dessa utvärderingar kommer inte bara att
omfatta handlingsplanen utan också en allmän översikt över utvecklingen av narkotikasituationen i Europa,
på grundval av det arbete som utförs av ECNN och Europol.
Handlingsplanen har ambitiösa målsättningar, men är väl anpassad till de allvarliga problem som EUmedborgarna står inför. I planen tas hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och fullt
utrymme lämnas för lokala, regionala, nationella och gränsöverskridande insatser, samtidigt som alla
aktörer uppmuntras att undersöka hur dessa åtgärder kan stödja varandra och bidra till att uppnå målen
för EU:s strategi mot narkotika.

(1) KOM(2004), 707 slutlig.
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8.7.2005

SAMORDNING
Identifierbart resultat:
Samordning är nyckeln till att inrätta och genomföra en framgångsrik strategi mot narkotika. EU-samordning av narkotikapolitik bör ske genom rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor (HDG). HDG
bör regelbundet ägna uppmärksamhet åt de externa aspekterna av narkotikapolitiken. De nationella myndigheter som ansvarar för samordning av narkotikafrågor och narkotikapolitik kommer att bidra till det
praktiska genomförandet av EU:s handlingsplaner inom ramen för genomförandet av de nationella programmen
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(Koppling till strategiprioriteringar 17, 18, 19, 20 och 21)

Målåtgärd

Utvärderingsverktyg (2) (3) (4)

Tidtabell

Ansvarig part (1)

1. Säkerställa en balanserad, sektorsövergripande metod

Medlemsstaterna skall med vederbörlig hänsyn till deras
nationella lagstiftning och administrativa strukturer,
anta en övergripande nationell strategi och en eller flera
handlingsplaner mot narkotika samt säkerställa överensstämmelse mellan de nationella strategierna/handlingsplanerna och EU:s strategier/handlingsplaner.

2007

Medlemsstaterna

Årlig rapport från kommissionen om nationella strategier/handlingsplaner utarbetad i samarbete med ECNN

2. Effektiv samordning på EU-nivå och på nationell nivå

Medlemsstaterna och kommissionen skall ha en fullt
fungerande mekanism för samordning av narkotikafrågor och utse en person, en avdelning eller ett organ
som samordnare i narkotikafrågor

2007

Medlemsstaterna
Kommissionen

Medlemsstaterna skall avge rapport till kommissionen
om befintliga nationella strukturer för samordning
Årlig rapport från kommissionen om nationella strukturer utarbetad i samarbete med ECNN

3. Öka deltagande av det civila samhället

1. Kommissionen skall utfärda en grönbok om olika
sätt för att uppnå ett effektivt samarbete med det
civila samhället

2006

Kommissionen

Kommissionens grönbok

2. Medlemsstaterna skall ge det civila samhället tillfälle
att ge uttryck för sin åsikt

2007

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall senast 2008 avge rapport till
rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor
(HDG)

1. Arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor
(HDG) skall inrikta sin verksamhet på att genomföra
EU:s handlingsplan

Pågående

Rådet

Kommissionens årliga lägesrapport

2. Arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor
(HDG) skall vara det främsta forumet i rådet för
samordning av EU-insatser mot narkotika. Effektiv
samordning mellan denna arbetsgrupp och andra
arbetsgrupper i rådet med ansvar för narkotikafrågor, också i samband med yttre förbindelser (t.ex.
arbetsgruppen för polissamarbete, arbetsgruppen för
tullsamarbete, sektorsövergripande arbetsgruppen
mot organiserad brottslighet och arbetsgruppen för
folkhälsa osv.)

Pågående

Ordförandeskapet
Rådet

Rapport från andra rådsarbetsgrupper (eller ordförandeskapet) till HDG om narkotikarelaterade frågor.
Rapport till de berörda arbetsgrupperna och omvänt om
resultaten av diskussioner förda i HDG om narkotikafrågor med anknytning till yttre förbindelser
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4. Effektiv samordning i rådet

Indikator
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1. Säkerställa att EU:s handlingsplaner för olika
regioner antas endast om tillräckliga medel är
anslagna för deras genomförande

2.

Ordförandeskapet skall ge de ansvariga för samordningen av narkotikafrågor tillfälle att mötas för att
utbyta information om den nationella utvecklingen, se
över möjligheterna till utvidgat samarbete och fokusera
på genomförandet av EU:s handlingsplan

Årligen

Två gånger
om året

Rådet

Rapport från kommissionen senast 2008

Rådet
Kommissionen

Antal nya avtal med en särskild narkotikaklausul

Ordförandeskapet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Resultat av möten
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6. Behålla forum för regelbundna möten om EU-samordning

Införa en särskild bestämmelse om samarbete i
narkotikafrågor i nya avtal med tredjeländer/regioner. HDG bör hållas informerad när förhandlingar på det berörda området inleds

Pågående

Identifierbart resultat:
Mätbar minskning av narkotikaanvändning, narkotikaberoende och narkotikarelaterade hälsorisker och sociala risker genom utveckling och förbättring av ett effektivt och integrerat övergripande och kunskapsbaserat system för att minska efterfrågan, med bl.a. förebyggande, tidigt ingripande, behandling, minskning av skadorna, rehabilitering och sociala återanpassningsåtgärder inom EU:s medlemsstater. Åtgärder för att
minska efterfrågan på narkotika måste beakta de hälsorelaterade och sociala problem, som orsakas av användning av olagliga psykotropa ämnen och av blandmissbruk i förening med lagliga psykotropa ämnen
som tobak, alkohol och läkemedel.
(Koppling till strategiprioriteringarna 23, 24, och 25)

Tidtabell

Ansvarig part

7. Förbättra omfattningen av, tillgången till och effektiviteten i åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika

Förbättra omfattningen av, tillgången till och utvärderingen av program för att minska efterfrågan på narkotika och säkerställa en effektiv spridning av god praxis
Mer effektiv användning och regelbunden uppdatering
av ECNN:s databas EDDRA (Exchange on Drug
Demand Reduction Action) och andra databaser

2007

Utvärderingsverktyg

Medlemsstaterna
ECNN
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MINSKAD EFTERFRÅGAN

Målåtgärd

C 168/4

5. Systematisk integrering av narkotikapolitiska frågor i
förbindelser och överenskommelser med berörda tredjeländer

Indikator

8.7.2005

Kvantitativa och kvalitativa analyser av tillgången till och
effektiviteten i åtgärder för att minska efterfrågan på
narkotika (ECNN, indikatorer på behandlingsbehovet,
EDDRA, analys av uppgifter).
Narkotikamissbruk och riskuppfattning om narkotika
hos befolkningen i allmänhet och i undervisningen
(ECNN)Indikatorer för behovet av och tillgången till
behandlingIndikatorer för behovet av och tillgången till
behandlingindikatorer för behovet av och tillgången till
behandling

2007

Medlemsstaterna

Antal medlemsstater som har infört övergripande och
effektiva program för att förebygga användningen av
psykotropa ämnen i skolan och den procentuella andelen
elever som nåtts

2. Stödja genomförandet och utvecklingen av gemensamma förebyggande program inom offentliga
organ, i skolorna och i berörda icke statliga organisationer.

2007

Medlemsstaterna

Idem

9. Införa, utveckla och förbättra selektiva och förebyggande insatser och nya metoder för att nå målgrupperna, till exempel med hjälp av olika medier samt ny
informationsteknik.

Utveckla och förbättra förebyggande program riktade
till utvalda målgrupper (till exempel gatulangare, socialt
missgynnade grupper, socialt utslagna barn och riskfamiljer, ungdomar utanför skolan) och i särskilda
sammanhang (till exempel narkotika och bilkörning,
narkotika på arbetsplatsen och fest- och fritidsanvändning av narkotika), med hänsyn till könsskillnader.

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen

Omfattningen på tillgången till förebyggande program
för särskilda målgrupper (ECNN)
Undersökning av kommissionen senast 2008 om inverkan i trafiken av alkohol, narkotika och mediciner
Antal medlemsstater som har infört program på arbetsplatsen
Antal, spridning och utvärdering av effektiviteten hos
förebyggande projekt i fritidssammanhang. (ECNN).
Familjer som riskerar att bli socialt utestängda

10. Förbättra metoderna för tidig upptäckt av riskfaktorer
och tidigt ingripande

1. Upptäckt av riskfaktorer som har samband med
narkotikaanvändning av olika målgrupper, särskilt
ungdomar och spridningen till förmån för program
för tidiga insatser samt utbildning av yrkesverksamma

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna om riskfaktorer avseende
narkotikaanvändning hos olika målgrupper, särskilt
ungdomar

2. Säkerställa tillhandahållande av utbildning för
berörda yrkesverksamma som kommer i kontakt
med potentiella narkotikaanvändare, särskilt
ungdomar

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna senast 2008 om den
beräknade procentandelen yrkesverksamma som får
särskild utbildning
Ålder vid den första narkotikaanvändningen/första
begäran om behandling (ECNN)

3. Genomförande av program för tidiga insatser, inklusive åtgärder som särskilt rör sådana personer som
experimenterar med psykotropa ämnen

Pågående

Medlemsstaterna

Antal genomförda program för tidiga insatser (ECNN)
Beräknat antal personer som nåtts (ECNN)
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1. Säkerställa att övergripande, effektiva och beprövade
program för att förebygga missbruk av såväl lagliga
som olagliga psykotropa ämnen, inklusive blandmissbruk, tas upp i skolornas läroplaner eller
genomförs i så stor utsträckning som möjligt.

8.7.2005

8. Förbättra tillgången till samt höja effektiviteten hos
förebyggande program som riktar sig till skolan i
enlighet med nationell lagstiftning.
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Indikatorer på behov av och tillgång till behandling
(ECNN)

2. Fastställa strategier och riktlinjer för ökad tillgång
och tillträde till tjänster för narkotikaanvändare som
inte nås av befintliga tjänster

Pågående

Medlemsstaterna

Indikatorer på behov av och tillgång till behandling
(ECNN)

3. Förbättra tillträde till och spridning av program för
rehabilitering och återintegrering i samhället, med
särskild uppmärksamhet på särskilda tjänster (på det
sociala, psykologiska och medicinska området) för
unga narkotikaanvändare

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet personer som omfattas av dessa program (ECNN)

4. Organisera och främja spridning av information om
tillgång till behandlings- och rehabiliteringsprogram

Pågående

Medlemsstaterna

Antal nationella och lokala kampanjer (ECNN)

12. Förbättra kvaliteten på vård och behandling

Stödja utvecklingen av sakkunskap om behandling för
narkotikamissbrukare samtidigt med fortsatt utveckling
av och stöd till utbyte av bästa praxis på området

2008

Rådet
Kommissionen

Rapport från kommissionen senast 2007

13. Vidareutveckla alternativen till frihetsberövande för
narkotikamissbrukare och behandling för narkotikamissbrukare i fängelse

1. Effektivt använda och utveckla ytterligare alternativ
till frihetsberövande för narkotikamissbrukare

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna till HDG senast 2008

2. Utveckla förebyggande insatser, behandling och
åtgärder för att minska skadeverkningarna för
frihetsberövade, återintegrering efter frisläppandet
och metoder för att övervaka/analysera narkotikaanvändningen hos fångar

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen

Förslag från kommissionen senast 2007 till rekommendation
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Pågående
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1. Tillgång till evidensbaserade behandlingsalternativ
som omfattar en rad olika psykosociala och farmakologiska lösningar, alltefter behandlingsbehoven

C 168/6

11. Garantera tillgång och tillträde till målinriktade och
diversifierade program för behandling och rehabilitering

8.7.2005

Genomföra rådets rekommendation om förebyggande
och begränsning av hälsorelaterade skador i samband
med narkotikamissbruk

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från kommissionen senast 2006

15. Tillgång och tillträde till skadebegränsande insatser

Förbättra tillträdet för narkotikamissbrukare till alla
alternativ för relevanta insatser och behandling som
avser att minska skadeverkningarna med vederbörlig
hänsyn till nationell lagstiftning

Pågående

Medlemsstaterna

Indikatorer för behovet av och tillgången på behandling
(ECNN)
Analys av olika typer av insatser för att begränsa skador
och som är tillgängliga i medlemsstaterna (ECNN)

16. Förebyggande av spridning av hiv/aids, hepatit C och
andra infektioner och sjukdomar som smittar genom
blodet

Säkerställa genomförandet av övergripande och
samordnade nationella och/eller regionala program om
hiv/aids, hepatit C och andra sjukdomar som smittar
genom blodet. Dessa program bör integreras i allmän
social- och hälsovård

Pågående

Medlemsstaterna

KommissionenIndikatorer på utbredningen av
hepatit C och andra infektionssjukdomar (ECNN)

17. Minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

Inbegripa minskningen av antalet narkotikarelaterade
dödsfall som ett särskilt mål på alla nivåer, med insatser
som utformats särskilt för detta ändamål, som exempelvis främjande av uppsökande verksamhet, dvs. arbete
som utförs av gatupatruller bestående av väl utbildad
vårdpersonal

Pågående

Medlemsstaterna

Indikator för narkotikarelaterade dödsfall (ECNN)

hiv,

Identifierbart resultat:
En mätbar förbättring i verkningsgraden, effektiviteten och kunskapsbasen för EU:s och dess medlemsstaters brottsbekämpande ingripanden och åtgärder riktade mot framställning av och olaglig handel med
narkotika, avledande av prekursorer, inklusive avledande av syntetiska narkotikaprekursorer som importeras till EU, olaglig handel med narkotika och finansiering av terrorism samt penningtvätt i samband med
narkotikabrott. Detta skall uppnås genom en fokusering på narkotikarelaterad organiserad brottslighet, med användning av befintliga instrument och ramar, när så är lämpligt med utnyttjande av regionalt och
tematiskt samarbete och med öppenhet för möjligheter att intensifiera förebyggande åtgärder avseende narkotikarelaterad brottslighet.
Koppling till strategiprioriteringar 27.1, 27.2, 27.3 och 27.4)

Tidtabell

18. Intensifiera och utveckla det brottsbekämpande samarbetet mellan medlemsstaterna och, när så är lämpligt,
med Europol, Eurojust, tredjeländer och internationella organisationer för att bekämpa den internationella organiserade framställningen av och handeln
med narkotika

1. Genomföra
— operativa
brottsbekämpningsprojekt,
t.ex.
gemensamma utredningsteam, gemensamma
tullinsatser och gemensamma utredningar,
— projekt som rör brottsbekämpande underrättelseverksamhet för att förbättra både underrättelseläget och de insatser som görs. I projekten bör
ingå minst två medlemsstater och de bör inriktas
på framställning av narkotika, olaglig gränsöverskridande narkotikahandel och kriminella
nätverk som bedriver denna verksamhet.

Pågående

Ansvarig part

Medlemsstaterna (5)
Europol
Eurojust

Utvärderingsverktyg/Indikator

Antal operativa brottsbekämpningsprojekt och projekt
som rör brottsbekämpande underrättelseverksamhet som
har inletts eller slutförts
Mängd prekursorer och narkotika som har beslagtagits
och värdet därav
Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad
Antal olagliga laboratorier som har stängts

C 168/7

Åtgärd
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MINSKAD TILLGÅNG

Mål
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14. Förebyggande av hälsorisker kopplade till narkotikaanvändning

Medlemsstaterna
Europol

Europolrapporter

3. Öka kontrollen vid EU:s yttre gränser för att hejda
flödet av narkotika från tredjeländer.

Pågående

Medlemsstaterna

Mängd narkotika och prekursorer som beslagtagits vid
de yttre gränserna och värdet därav
Medlemsstaternas rapporter om vilka åtgärder som
myndigheterna vidtagit för att öka kontrollerna vid de
yttre gränserna

4. Genomföra särskilda åtgärder i kampen mot den
gränsöverskridande olagliga narkotikahandeln inom
EU.

Pågående

Medlemsstaterna

Medlemsstaternas rapporter om vilka särskilda åtgärder
som vidtagits

5. Bedöma möjligheterna att utveckla en strategi för
användning av resultaten av kriminaltekniska profilanalyser för heroin och kokain i strategiskt och
operativt brottsbekämpande syfte samt ge rekommendationer beträffande dessa.

2006

Medlemsstaterna

Genomförbarhetsrapport tillsammans med de rekommendationer som genomförts

SV

Pågående

C 168/8

2. Försöka att till fullo utnyttja Europols operativa och
strategiska potential genom att bygga på det nuvarande samarbetet mellan Europol och de nationella
Europolenheterna samt förbättra underrättelseläget
vad gäller tillgång och leverans genom att
— medlemsstaterna ser till att den relevanta aktuella
informationen (sådan information som anges i
instruktionen för upprättande av ett register i
arbetsregistret för analysändamål) till byrån
beträffande grupperingar som bedriver daglig
narkotikahandel och vägarna för denna, bättre
stämmer överens med bestämmelserna i Europolkonventionen om sådant informationsutbyte,
— medlemsstaternas överlämnande av uppgifter
om beslag till Europol blir mer konsekvent,
— Europol ser till att de samlade uppgifterna finns
tillgängliga för medlemsstaternas operativa och
strategiska användning,
— Europol tillhandhåller regelbundna strategiska
hotbedömningar som grundar sig på dessa
uppgifter,
— utvärdera framgången med och de operativa
effekterna av arbetscykelns insamling av underrättelser, analys, spridning och operativa åtgärder
till följd av detta samt eftersträva de förbättringar
som därvid kommer fram.

Europeiska unionens officiella tidning
8.7.2005

Pågående

Medlemsstaterna
Europol

Antal insatser som påbörjats eller slutförts
Mängd heroin, kokain och cannabis som beslagtagits
samt värdet därav
Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

20. Minska tillverkning av och tillgången på syntetisk
narkotika

1. Utveckla insatser och projekt som rör underrättelseinsamling för att hindra och bekämpa tillverkning
av och handel med syntetisk narkotika. I dessa
insatser bör minst två medlemsstater ingå. I detta
avseende bör Synergiprojektet användas fullt ut.

Pågående

Medlemsstaterna (6)
Europol

Antal insatser och projekt som rör underrättelseinsamling som inletts eller slutförts
Mängd syntetisk narkotika och syntetiska narkotikaprekursorer som beslagtagits samt värdet därav
Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad
Antal olagliga laboratorier som har stängts

2. Utarbeta en långsiktig lösning på EU-nivå för
användning av resultaten av kriminaltekniska profilanalyser för syntetisk narkotika i strategiska och
operativa brottsbekämpande syften. Utarbetandet av
en sådan lösning bör göras av brottsbekämpande
organ och kriminaltekniska myndigheter som
arbetar tillsammans och bygger på erfarenheter på
området

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen
Europol

Rapport om utarbetandet av en långsiktig lösning (7)

3. Fullt ut genomföra rådets beslut om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya psykotropa
ämnen

Pågående

Rådet
Medlemsstaterna
Kommissionen
Europol
ECNN
Europeiska
läkemedelsmyndigheten

Europol/ECNN:s årliga rapport till rådet, Europaparlamentet och kommissionen

Genomföra projekt om brottsbekämpning, t.ex. den
europeiska gemensamma enheten för prekursorer. I
projekten bör minst två medlemsstater ingå.

Pågående

Medlemsstaterna (8)
Europol
Eurojust

Antal projekt om brottsbekämpning som inletts eller
slutförts
Mängd prekursorer och narkotika som beslagtagits samt
värdet därav
Antal brottsliga grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

SV

Genomföra gemensamma sektorsövergripande operativa projekt och projekt som rör underrättelseinsamling,
utbyte av bästa metoder samt öka arbetet med att
bekämpa narkotika. Inrikta det arbetet på externa
länder och regioner som förbinds med framställning av
och gränsöverskridande olaglig handel med heroin,
kokain och cannabis till EU.

8.7.2005

19. Minska framställningen av och den gränsöverskridande handeln med heroin, kokain och cannabis.

Europeiska unionens officiella tidning
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21. Bekämpa allvarlig brottslig verksamhet med anknytning till avledning av kemiska prekursorer och smuggling genom att intensifiera det brottsförebyggande
samarbetet mellan medlemsstaterna och, när det är
lämpligt, med Europol, Eurojust, tredjeländer och
internationella organisationer

Pågående

Medlemsstaterna (9)
Kommissionen

Antal beslag/stoppade transporter

2. Stödja de internationella insatser som görs inom
ramen för FN av Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB), särskilt Prism-projektet

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen
Europol

Antal beslag/stoppade transporter

3. Utveckla samarbetet mellan de myndigheter i
medlemsstaterna som är behöriga beträffande
kontroll av prekursorer och industrin

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal samförståndsavtal/liknande arrangemang med
industrin och/eller antal seminarier med industrin
Antal anmälningar och antal utredningar till följd av
detta

1. Genomföra operativa brottsbekämpande projekt,
t.ex.
i) projekt som innebär att jaga organisationer som
handlar med narkotika, bl.a. samtidig och djupgående utredning av brottslingarnas finansiella
medel och tillgångar (av alla slag) vilket syftar till
att göra indrivningen av tillgångar så stor som
möjligt och ställa samman/utbyta tillhörande
underrättelseuppgifter, och
ii) projekt vars syfte är att upptäcka och stoppa
olagliga betalningsströmmar inom EU och från
EU till särskilda bestämmelseorter och ursprungsländer med hög risk utanför EU.
I dessa operativa brottsbekämpande projekt bör
minst två medlemsstater ingå

Pågående

Medlemsstaterna (10)
Europol
Eurojust

Antal operativa brottsbekämpande projekt som har
inletts eller slutförts
Beslag av kontanta medel och tillgångar som beslagtagits
till följd av narkotikarelaterade utredningar
Värde av de tillgångar som återvunnits och förverkats i
förhållande till det antal operativa brottsbekämpande
projekt som slutförts

2. Utveckla samarbete om utbytet av information
mellan finansunderrättelseenheterna (FIU) genom att
använda FIU-nätverket vid detta utbyte

2006

Medlemsstaterna

Antal medlemsstater som använder FIU-nätverket

SV

1. Genomföra gemenskapens lagstiftning om narkotikaprekursorer, i synnerhet samarbetet mellan
medlemsstaterna för att kontrollera införseln av
syntetiska narkotikaprekursorer. Öka tullmyndigheternas och andra behöriga myndigheters kontroll vid
de yttre gränserna samt öka kontrollen inom gemenskapen

C 168/10

22. Förebygga avledning av prekursorer, i synnerhet
syntetiska narkotikaprekursorer som förs in i EU

Europeiska unionens officiella tidning

23. Inriktning på penningtvätt och beslag av samlade tillgångar som har samband med narkotikabrott

8.7.2005

Medlemsstaterna
Kommissionen

4. Fastställa och utvärdera medlemsstaternas bästa
metoder vad gäller lagstiftning och förfaranden i
samband med förverkande av olagliga tillgångar
med beaktande av alla relevanta EU-instrument

2007

Kommissionen

5. Utforska de bästa metoderna i de medlemsstater
som har inrättat och genomfört en nationell fond
som skall finansiera projekt på narkotikaområdet
och som finansieras genom förverkande av tillgångar som förvärvats genom framställning av och
handel med narkotika

2007

Kommissionen

Undersökning av bästa metoder i de medlemsstater som
har inrättat och genomfört en sådan fond

24. Utforska eventuella kopplingar mellan framställningen
av och den olagliga handeln med narkotika och finansieringen av terrorism

Fastställa eventuella kopplingar mellan framställningen
av och den olagliga handeln med narkotika och finansiering av terrorism samt använda denna information
för att stödja eller påbörja utredningar och/eller
åtgärder

2007

Kommissionen
Europol
Medlemsstaterna

Antal utredningar och/eller åtgärder som har påbörjats
eller slutförts

25. Intensifiera arbetet med att förebygga narkotikarelaterad brottslighet

1. Anta en gemensam definition av uttrycket ”narkotikarelaterad brottslighet”

2007

Rådet
Kommissionen

Kommissionsförslag på grundval av befintliga undersökningar att läggas fram av ECNN

2. Utbyta erfarenheter och bästa metoder vad gäller
förebyggandet av narkotikaleveranser på gatan och
lägga fram resultat

2007

Medlemsstaterna
Rådet

Framlagda resultat

3. Genomföra en undersökning om metoder för att
förebygga narkotikarelaterad brottslighet i tredjeland

2008

Kommissionen

Den slutförda undersökningen

Medlemsstaterna samlar in uppgifter om narkotikarelaterad brottslighet och avledning av prekursorer med
hjälp av informationsteknik för att utveckla nya och
bästa metoder för bekämpningen av dessa företeelser

2008

Medlemsstaterna
Rådet

Framlagda resultat

Europeiska unionens officiella tidning
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26. Utveckla nya och bästa metoder för att bekämpa den
narkotikarelaterade brottsligheten och för att hindra
den avledning av prekursorer som sker med hjälp av
informationsteknik

Kommissionsrapport om inrättandet av sådana enheter

SV

2008

8.7.2005

3. Överväga möjligheten att inrätta nationella sektorsövergripande enheter för att upptäcka och utreda
brottslingars finansiella medel och tillgångar

Medlemsstaternas och Europeiska polisakademin inför,
inom sina respektive behörighetsområden, årliga arbets(utbildnings-)program fler utbildningskurser för de
brottsbekämpningens tjänstemän som särskilt arbetar
med bekämpning av framställning av och handel med
narkotika

2006

Medlemsstaterna
Europeiska
polisakademin

Ökad relevant utbildning i respektive årliga arbetsprogram

C 168/12

27. Öka utbildningen i brottsbekämpande organ

SV

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Identifierbart resultat:
En mätbar förbättring av en effektiv och mer synlig samordning mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen för att främja en balanserad hållning till narkotika- och prekursorproblem
i samarbetet med internationella organisationer, i internationella forum och med tredjeländer. Syftet är att minska framställningen av och tillgången till narkotika i Europa och att bistå tredjeländer i prioriterade
områden med att minska efterfrågan på narkotika som en integrerad del av det politiska samarbete och utvecklingssamarbetet.
(Koppling till strategiprioriteringarna 27.5. 30.1. 30.2 och 30.3)

Tidtabell

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg/Indikator

28. Anta EU:s gemensamma ståndpunkter om narkotika i
internationella forum

EU-ståndpunkter för internationella möten om narkotikafrågor skall förberedas i rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor och andra samordningsforum.
Samordningsmöten på EU-nivå skall äga rum i
samband med möten med FN:s narkotikakommission
(CND) och andra möten

Pågående

Ordförandeskapet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal ståndpunkter från EU vid relevanta internationella
möten i förhållande till antalet nationella ståndpunkter

29. Utforma och främja EU:s hållning i narkotikafrågor

Ordförandeskapet och/eller kommissionen skall påta sig
en ledande roll när det gäller att utforma och främja en
balanserad EU-hållning

Pågående

Ordförandeskapet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal yttranden från EU i förhållande till antalet nationella yttranden

30. Lägga fram resolutioner som är gemensamma för EU
och vara med och stödja andra resolutioner

Inom ramen för FN, och särskilt FN:s narkotikakommission, skall ordförandeskapet sträva efter att lägga fram
resolutioner som gemensamma EU-resolutioner och/
eller EU:s stöd för andra resolutioner

Pågående

Ordförandeskapet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal resolutioner som är gemensamma för EU och resolutioner som EU stödjer i förhållande till det totala
antalet resolutioner
Konvergensindikator (se dok. 9099/05 CORDROGUE
27)

8.7.2005

Åtgärd

Europeiska unionens officiella tidning

Mål

2006

Kommissionen
Rådet
Ordförandeskapet
Medlemsstaterna

EU-förslag till FN:s narkotikakommission 2006 på
grundval av ett initiativ från kommissionen

2. Utarbeta EU:s gemensamma ståndpunkt om resultaten av den slutliga utvärderingen av genomförandet av den politiska förklaringen, förklaringen
om riktlinjer för att minska efterfrågan på narkotika
och åtgärderna för att intensifiera det internationella
samarbetet i kampen mot narkotikaproblemet i
världen som antogs vid den extra sessionen i FN:s
generalförsamling 1998

2008

Kommissionen
Rådet
Ordförandeskapet
Medlemsstaterna

EU:s gemensamma ståndpunkt på grundval av ett initiativ från kommissionen

32. Stödja kandidatländer och länder som omfattas av
stabiliserings- och associeringsprocessen

Tillhandahålla nödvändigt tekniskt och annat stöd till
dessa länder för att bekanta dem med EU:s regelverk
och hjälpa dem att genomföra de nödvändiga åtgärderna

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen
ECNN
Europol

Antal projekt som genomförts; kostnader och procentandel av de totala kostnaderna för stöd till dessa länder

33. Göra det möjligt för kandidatländer att delta i det
arbete som utförs av ECNN, Europol och Eurojust (11)

Ingå avtal med kandidatländer

2008

Rådet
Kommissionen

Antal samarbetsavtal som har ingåtts

34. Bistå EU:s grannländer

1. Genomföra den del av handlingsplanerna för den
europeiska grannskapspolitiken som rör narkotikafrågor

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal bestämmelser mot narkotika som har genomförts

2. Genomföra de delar av handlingsplanen för EU och
Ryssland mot organiserad brottslighet och av
färdplanen mot ett gemensamt område med frihet,
säkerhet och rättvisa som rör narkotikafrågor.
Undersöka möjligheterna, särskilt inom färdplanen,
till ökat samarbete med Ryssland och andra grannländer för att minska narkotikarelaterade risker

2006

Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal bestämmelser mot narkotika som har genomförts

SV

1. Ta initiativ till förslag om gemensamma EU-kriterier
i FN:s narkotikakommission för den slutliga utvärderingen av genomförandet av den politiska förklaringen, förklaringen om riktlinjer för att minska efterfrågan på narkotika och åtgärderna för att intensifiera det internationella samarbetet i kampen mot
narkotikaproblemet i världen som antogs vid den
extra sessionen i FN:s generalförsamling 1998

8.7.2005

31. Utforma EU:s bidrag till den slutliga utvärderingen av
genomförandet av resultaten från den extra sessionen
i Förenta nationernas generalförsamling (UNGASS)
1998 om narkotika

Europeiska unionens officiella tidning
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2008

Medlemsstaterna
Kommissionen

Antal genomförda projekt; kostnader och procentandel
av de totala kostnaderna för stödet till dessa länder/
regioner

36. Intensifiera brottsbekämpningen med inriktning på
tredjeländer, särskilt länder där narkotika framställs
och regioner längs smugglingsvägarna

1. Upprätta och/eller vidareutveckla nätverk för
medlemsstaternas sambandsmän. Varje nätverk skall
sammanträda åtminstone varje halvår för att
förbättra det operativa samarbetet och samordningen av medlemsstaternas åtgärder i tredjeländer

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet nätverk för medlemsstaternas sambandsmän som
upprättas och/eller vidareutvecklas.
Antalet möten som hålls

2. Tillhandahålla lämplig utbildning för medlemsstaternas sambandsmän

Pågående

Medlemsstaterna

Utbildning för medlemsstaternas sambandsmän som tillhandahålls i medlemsstaterna.
Årliga arbetsprogram (för utbildning)

3. Genomföra eller i förkommande fall stödja operativa
projekt för brottsbekämpning, utbyta bästa rutiner
och öka arbetet mot narkotika i de länder/regioner
som räknas upp i åtgärd 35

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet operativa projekt för brottsbekämpning som
inleds eller genomförs.
Mängden och värdet av prekursorer och narkotika som
beslagtas.
Antalet brottsliga grupper som upplöses.
Antalet olagliga laboratorier som avvecklas

4.

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen

Antalet projekt mot narkotikabrott som slutförs.
Kostnader för projekt mot narkotikabrott

Europeiska unionens officiella tidning
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Bistå de brottsbekämpande myndigheterna i de
länder/regioner som räknas upp i åtgärd 35, när det
gäller att motverka framställningen och smugglingen
av narkotika och avledningen av prekursorer. Stödet
skall inbegripa stöd till utbildning

SV

Integrera projekt på narkotikaområdet i EU:s samarbete
med tredje länder/regioner, särskilt sådana som har
problem med narkotika. Särskilt bör man se till att bistå
och samarbeta med
— länderna vid EU:s östra gräns,
— Balkanstaterna,
— Afghanistan (särskilt i samband med framläggandet
av planen för att motverka narkotika 2005 och
kommande planer för genomförande) och dess
grannländer. EU och medlemsstaterna bör sträva
efter att öka sitt stöd,
— Latinamerika och Västindien,
— Marocko,
— länder vid andra narkotikarutter
Detta stöd och samarbete skall kopplas till de handlingsplaner mot narkotika som EU har antagit tillsammans med olika regioner och i tillämpliga fall till
narkotikaavsnitten i andra handlingsplaner med EU:s
partnerländer

C 168/14

35. Se till att narkotikaproblematiken tas med när prioriteringar fastställs för EU:s samarbete med tredje
länder/regioner

1. Använda mekanismer som de samordnings- och
samarbetsmekanismer för narkotika som avser EU,
Latinamerika och Västindien, EU:s särskilda dialog
om narkotika med Andinska gemenskapen eller de
trojkamöten där narkotikafrågan tas upp för att
driva en aktiv politisk dialog med de berörda
länderna och regionerna.

Pågående

Årlig rapport om användningen av dessa mekanismer

Rådet
Kommissionen

Granskningsrapporter

SV

Rådet
Kommissionen

8.7.2005

37. Fortsätta och utveckla ett aktivt politiskt engagemang
från EU:s sida gentemot tredjeländer/regioner

2. Se över verksamheter och åtgärder och, när så är
lämpligt, fastställa nya prioriteringar för de handlingsplaner mot narkotika som EU antagit tillsammans med:
— Latinamerika och Västindien
— Centralasien
— Länderna på västra Balkan

Pågående

Rådet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Rapport om EU:s verksamhet i dessa organisationer och
forum

4. Utnyttja Dublingruppen fullt ut i egenskap av en
flexibel och informell samråds- och samordningsmekanism för globala, regionala och landspecifika
problem med olaglig narkotikaframställning, smuggling och efterfrågan

Pågående

Rådet
Medlemsstaterna
Kommissionen

Rapport om EU:s verksamhet i Dublingruppen

5. Upprätthåll en aktiv dialog med tredjeländer om
genomförandet av mini-Dublingruppens rekommendationer

Pågående

Rådet
Dublingruppen

Antalet genomförda rekommendationer från Dublingruppen (12)

1. Utbyta information om narkotikarelaterade tekniska
stödprojekt och operativ verksamhet i kandidatländer och tredjeländer/regioner, särskilt för att
upptäcka dubbelarbete eller luckor i det tekniska
stödet och den operativa verksamheten

Årligen

Rådet
Kommissionen

Årlig rapport från kommissionen till rådet.
Uppdatering av databasen över kommissionens tekniska
stödprojekt i kandidatländer och tredjeländer, på
grundval av information som tillhandahålls av medlemsstaterna.

2. Utvärdera de projekt mot narkotika på EG- och
medlemsstatsnivå som ingår i samarbetsprogrammen

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen

Rapporter från medlemsstaterna och kommissionen till
rådet

C 168/15

3. Delta fullt ut i arbetet i internationella organisationer och forum som ägnar sig åt narkotikaproblem, t.ex. Europarådet (Pompidou-gruppen),
UNODS, WHO och UNAIDS

Europeiska unionens officiella tidning

38. Göra stödet till kandidatländer och tredjeländer/
regioner mer konsekvent, synligt och effektivt

2006
2007
2008

C 168/16

INFORMATION, FORSKNING OCH UTVÄRDERING

Identifierbara resultat:

Tidtabell

39. Tillhandahålla tillförlitliga och jämförbara uppgifter
om epidemiologiska nyckelindikatorer

Fullständigt genomförande av de fem viktigaste epidemiologiska indikatorerna och, om det behövs, finkalibrering av dessa indikatorer

2008

Medlemsstaterna
ECNN

Rapporter från medlemsstaterna om eventuella problem
vid genomförandet

40. Tillhandahålla tillförlitlig information om läget på
narkotikaområdet

1. De nationella kontaktpunkterna inom Europeiska
nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk och Europols nationella narkotikaenheter skall fortsätta sitt arbete för att ombesörja årlig
och standardiserad rapportering om läget på det
nationella narkotikaområdet

Årlig

Medlemsstaterna

Överlämnade rapporter

2. ECNN och Europol skall fortsätta med sin årliga
rapportering om narkotikasituationen på EU-nivå.

Årlig

ECNN
Europol

Överlämnade rapporter.

1. Nå en överenskommelse om EU-riktlinjer och mekanismer för att upptäcka, övervaka och vidta åtgärder
mot nya trender

2008

Rådet
Kommissionen

Förslag från kommissionen 2007, i samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol

2. Kommissionen skall sörja för en Eurobarometerundersökning om ungdomars attityder till narkotika.
Resultatet av Eurobarometern bör analyseras i
jämförelse med uppgifterna från nyckelindikatorn i
ECNN:s befolkningsöversikt

2008

Kommissionen

Överlämnad rapport

41. Utveckla tydlig information om nya trender och
mönster för narkotikaanvändning och narkotikamarknader

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg/Indikator

8.7.2005

Åtgärd

Europeiska unionens officiella tidning

Mål

SV

a) Bättre förståelse av narkotikaproblematiken och utveckling av optimala insatser mot narkotika genom en mätbar och hållbar förbättring av kunskapsbasen och kunskapsinfrastrukturen.
b) Ge klara indikationer om förtjänster och brister i EU:s nuvarande verksamhet och åtgärder. Utvärdering bör fortsatt utgöra en integrerad del av EU:s hållning till narkotikapolitiken.
(Koppling till strategiprioriteringarna 31, 32)

2008

Medlemsstaterna
Kommissionen
ECNN

Rapport grundad på denna metod

43. Främja forskning på narkotikaområdet

1. Främja forskning inom ramen för gemenskapens
program för forskning och utveckling och medlemsstaternas forskningsprogram
— om biomedicinska, psykosociala och andra
faktorer bakom användning och missbruk av
narkotika och
— om andra relevanta frågor, t.ex. effektiviteten av
kampanjer för medvetandegörande, effektiva
insatser för att förebygga HIV/Aids och hepatit C
och långsiktiga konsekvenser av ecstasyanvändning.

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen

Identifiera och inkludera områden i ramprogrammet och
arbetsprogrammen, samt i de nationella forskningsprogrammen
Antal ansökningar med anknytning till narkotikafrågor
som beviljas inom ramen för forskningsprogrammet och
antal projekt som fått stöd från medlemsstaterna

2. Främja forskning om fastställande av skyddsfaktorer
i länder med låg förekomst av HIV/Aids hos narkotikamissbrukare.

2007

Medlemsstaterna
med stöd av
ECNN

Överlämnad utredning

3. Använda sig fullt ut av Europarådets (Pompidougruppen) forskningsresurser.

Pågående

Medlemsstaterna
Kommissionen

Rapport om Pompidougruppens forskningsverksamhet

Uppmuntra forskarnätverk, universitet och yrkesverksamma att utveckla/skapa expertnätverk för optimalt
resursutnyttjande och effektiv resultatspridning

2007

Kommissionen

Rapport från kommissionen om graden av nätverkssamarbete och erhållen finansiering för dessa nätverk

SV

Medlemsstaterna och kommissionen skall överväga att
utarbeta förenliga beräkningsmetoder för direkta och
indirekta utgifter för insatser på narkotikaområdet med
stöd av ECNN.

8.7.2005

42. Beräkna de offentliga utgifterna för insatser på narkotikaområdet

Europeiska unionens officiella tidning

44. Skapa nätverk av experter inom narkotikaforskningen

C 168/17

Kommissionen
ECNN
Europol

Årlig översyn av kommissionen med stöd av ECNN och
Europol

2. Kommissionen skall lägga fram lägesrapporter för
rådet och Europaparlamentet om genomförandet av
handlingsplanen med förslag om hur man skall
hantera konstaterade luckor och eventuella nya
utmaningar

Årligen

Kommissionen

Årlig översyn av kommissionen med stöd av ECNN och
Europol

3. Kommissionen skall göra en konsekvensanalys innan
en ny handlingsplan för 2009–2012 föreslås

2008

Kommissionen

Konsekvensanalys med bistånd från ECNN och Europol

Uppföljning av i vilken mån rekommendationerna om
god praxis har genomförts

2006

Rådet

Rapporter och förslag till rekommendationer från rådet

Åtgärd som skall slutföras senast i slutet av det angivna året
Ordförandeskapet
Medlemsstaterna
Kommissionen
Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.
Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.
Rapport från medlemsstaterna i samarbete med kommissionen och Europol.
Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.
Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av medlemsstaterna.
Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.
Eurojust skall samarbeta med kandidatländerna genom att utse kontaktpunkter och överväga samarbetsavtal i linje med rådets slutsatser om Eurojust av den 2.12.2004.
I Dublingruppen ingår EU:s medlemsstater/Europeiska kommissionen och fem andra länder. EU:s medlemsstater/kommissionen har därför inte ensamrätt till sina rekommendationer.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Pågående

SV

46. Följa upp den ömsesidiga utvärderingen av hur
medlemsstaterna tillämpar sin narkotikalagstiftning

1. Upprätta en konsoliderad förteckning över indikatorer och bedömningsverktyg för utvärdering av
EU:s narkotikastrategi och handlingsplaner

C 168/18

45. Fortlöpande och övergripande utvärdering

8.7.2005

