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9వ భారత్-ఈయూ మానవ హక్కుల చర్చలు (ఏప్రిల్ 12, 
2021) 
ఏప్రిల్ 12, 2021 
 

1. 9వ భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మానవ హక్కుల చర్చలు 12 
ఏప్రిల్ 2021న న్యూఢిల్లీలో జరిగాయి. 2020 జూలైలో నిర్వహిించిన 15వ 

భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయిం ప్రకారిం ఈ 

చర్చలు చోటుచేసుకున్నాయి. 
 
2. ప్రపించింలోనే రెిండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాలైన భారత్ మరియు 

ఈయూ, మానవ హక్కుల విషయింలో తమ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిించాయి. ఈ 

నేపథ్యింలో అన్ని మానవ హక్కుల యొక్క సార్వత్రికత, పరస్పరిం ఒకరిపై ఒకరు 

ఆధారపడటిం అలాగే పరస్పర సింబింధాలను వారు ఉద్ఘాటిించారు. 
 
3. ఈ చర్చల సిందర్భింగా, సామాజిక, ఆర్థిక మరియు సాింస్కృతిక రింగాలు సహా 

మానవ హక్కులను బలోపేతిం చేయడింపై ఇిందులో పాల్గొన్నవారు తమ 

అభిప్రాయాలను పించుకున్నారు. పౌర మరియు రాజకీయ హక్కులు, మతపరమైన 

స్వేచ్ఛ లేదా విశ్వాసిం, మహిళా సాధికారత, బాలల హక్కులు, మైనారిటీలు 

మరియు బలహీన వర్గాల హక్కుల గురిించి వారు చర్చిించారు. అింతర్జాతీయింగా 

గుర్తిింపు పొిందిన మానవ హక్కుల చట్టాలు మరియు ప్రమాణాల ఆధారింగా, మానవ 

హక్కుల అింశాలపై మరిింతగా చర్చలను పెింపొిందిించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉిందని 

ఈయూ మరియు భారత్  రెిండూ కూడా అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తిం చేశాయి. మానవ 

హక్కులన ప్రోత్సహిించడిం కోసిం మానవ హక్కుల యింత్రాింగాన్ని బలోపేతిం 

చేయవలసిన ప్రాధాన్యతను అలాగే ఈ విషయింలో జాతీయ మానవ హక్కుల 

సింస్థలు, పౌర సమాజ కళాకారులు అలాగే జర్నలిస్టుల పాత్రను ఇరు పక్షాలు 

గుర్తిించాయి. అన్ని కేసుల్లో అలాగే మినహాయిింపులేవీ లేకుిండా ఉరి శిక్షపై 

తన వ్యతిరేకతను యూరోపియన్ యూనియన్ పునరుద్ఘాటిించిింది. 
 



4. అింతర్జాతీయ వేదికల్లో, ముఖ్యింగా ఐక్య రాజ్యసమితి (యూఎన్) 
సర్వసభ్య సమావేశిం అలాగే యూఎన్ మానవ హక్కుల మిండలి 

(యూఎన్ హెచ్ఆర్ సీ)లో భారత్-ఈయూ సహకారాన్ని పెింపొిందిించుకోవడిం 

గురిించి వారు చర్చిించారు. ఈ నేపథ్యింలో, జెనీవా కేింద్రింగా ఉన్న తమ తమ 

యూఎన్  శాశ్వత మిషన్ ల మధ్య క్రమింతప్పకుిండా సింప్రదిింపులను 

నిర్వహిించాలని, అలాగే యూఎన్ హెచ్ఆర్ సీలో సహకారానికి గల అవకాశాలను 

అన్వేషిించాలని భారతీయ ప్రతినిధి బృిందిం ప్రతిపాదిించిింది. 
 
5. ప్రజాస్వామ్యిం, స్వేచ్ఛ, న్యాయ పాలన యొక్క సహకారాత్మక 

సూత్రాలు మరియు విలువలు అలాగే మానవ హక్కుల పట్ల గౌరవానికి సింబింధిించి తమ 

నిబద్ధతను భారత్ మరియు ఈయూ పునరుద్ఘాటిించాయి. వచ్చే ఏడాది తదుపరి 

విడత చర్చల కోసిం ఇరు పక్షాలు ఎదురుచూస్తున్నాయి. 
 
6. ఈ మానవ హక్కుల చర్చలకు భారత విదేశీ వ్యవహారాల మింత్రిత్వ శాఖలోని 

పశ్చిమ యూరప్ వ్యవహారాల జాయిింట్ సెక్రటరీ శ్రీ సిందీప్ చక్రవర్తి, 
మరియు భారత్ లో యూరోపియన్ యూనియన్ రాయబారి శ్రీ యూగో అస్టుటో సహ 

సారథ్యిం వహిించారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
ఏప్రిల్ 12, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 

website and may be referred to as the official press release. 


