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Niniejsze wezwanie skierowane jest do naukowców, którzy chcieliby kandydować na członków Komitetu 
Naukowego EMCDDA. 

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), z siedzibą w Lizbonie, w Portu
galii, zostało ustanowione, aby dostarczać Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim „rzeczowych, 
obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących narkotyków i narkomanii oraz ich 
konsekwencji” ( 1 ). Dodatkowe informacje na temat EMCDDA można znaleźć pod adresem: 

http://www.emcdda.europa.eu 

Komitet Naukowy EMCDDA 

Komitet Naukowy EMCDDA został ustanowiony na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1920/2006 w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
(wersja przekształcona) ( 1 ). 

Celem Komitetu Naukowego jest wspieranie prac zarządu i dyrektora EMCDDA poprzez dostarczanie opinii 
na temat wszelkich kwestii naukowych dotyczących działań Centrum, o które zwróci się do Komitetu 
zarząd lub dyrektor. 

Ponadto do zadań Komitetu Naukowego należy również ocena ryzyka związanego z nowymi substancjami 
psychoaktywnymi, zgodnie z art. 6 decyzji Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie 
wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych ( 2 ). 

Komitet Naukowy będzie składał się z nie więcej niż 15 znanych naukowców, powołanych przez zarząd 
z uwagi na ich wysoki poziom naukowy oraz ich niezależność. Członkowie Komitetu Naukowego są 
powoływani jako osoby prywatne i wyrażają własne opinie, zachowując przy tym całkowitą niezależność 
od państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej. 

Będą oni odpowiedzialni za najistotniejsze dziedziny nauki związane z problemami narkotyków i narkoma
nii: 

— podstawowe badania biologiczne, neurobiologiczne i behawioralne (w tym badania etiologiczne i badania 
dotyczące zachowań uzależniających), 

— badania populacyjne i epidemiologia (w tym badania na miejscu i badania etnograficzne),
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( 1 ) Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1. Zob.: http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID= 
382&sLanguageISO=EN 

( 2 ) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s. 32.

http://www.emcdda.europa.eu
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=382&sLanguageISO=EN
http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.Content&nNodeID=382&sLanguageISO=EN


— ograniczenie popytu (w tym profilaktyka, leczenie, redukcja szkód oraz reintegracja), 

— podaż, ograniczenie podaży i przestępczość, 

— polityka antynarkotykowa (w tym regulacje prawne, kwestie ekonomiczne i strategie). 

Kandydaci powołani na członków Komitetu Naukowego będą zobowiązani do zgłoszenia ewentualnej 
sprzeczności interesów oraz podpisania oświadczenia o niezależności i zaangażowaniu w działania Komi
tetu Naukowego EMCDDA. 

Dodatkowe informacje i formularze zgłoszeniowe są dostępne w języku angielskim na stronie internetowej 
EMCDDA pod adresem: http://www.emcdda.europa.eu/calls/2013/sc. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres: scicom.call2013@emcdda.europa.eu lub pocztą poleconą na poniższy adres. Formu
larze wniosków w postaci papierowej są również dostępne drogą pocztową pod tym samym adresem: 

EMCDDA 
Attn: Scientific Committee selection 
Cais do Sodré 
1249-289 Lisboa 
PORTUGAL 

Termin składania zgłoszeń 

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2013 r. o godzinie 17:00 czasu lizbońskiego (data 
i godzina stempla pocztowego lub nagłówka poczty elektronicznej). EMCDDA zastrzega sobie prawo do 
nierozpatrywania jakichkolwiek zgłoszeń przesłanych po tym terminie.
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