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ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇ੍ਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਰਧਾਨ ਿੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਿੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ 
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਮ ੱਚ ਮ ੱਸਾ ਮਲਆ। 

 ਾਈਮਬਰਡ ਫ਼ਾਰਿੈਟ ’ਚ  ੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 27 ਿੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ 
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼੍ਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੇ  ੀ ਮ ੱਸਾ ਮਲਆ। ਅਮਜ ਾ ਪਮ ਲੀ  ਾਰ  ੋਇਆ  ੈ ਮਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ 
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ EU+27 ਫ਼ਾਰਿੈਟ ਮ ੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਿੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ  ੈ। ਇ  ਬੈਠਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਮ ਲਕਦਿੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬੁਮਨਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਾਂ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਸ਼੍ਾਸਨ ਤੇ ਬ ਪੁੱਖ ਾਦ ਦੀ ਸਾਾਂਝੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਉਤੱ ੇਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨੰੂ  ੋਰ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਤੰਨ ਪਰਿੱੁਖ 
ਮ ਸ਼ੇ੍ਗਤ ਖੇਤਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ–ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ: i) ਮ ਦੇਸ਼੍ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਮਖਆ; ii) ਕੋਮ ਡ–19, ਪੌਣ–ਪਾਣੀ ਤੇ 
 ਾਤਾ ਰਣ; ਅਤੇ iii)  ਪਾਰ, ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਮ ਡ–19 ਿ ਾਿਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਮਿਕ ਪੁਨਰ–
ਸੁਰਜੀਤੀ, ਪੌਣ–ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਮਨਪਟਣ ਤੇ ਬ –ੁਪੱਖੀ ਸੰਸਿਾਨਾਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਮਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨੇੜਲਾ ਸਮ ਯੋਗ ਕਾਇਿ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰ– ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ  ੱਲੋਂ ਕੋਮ ਡ ਦੀ ਦਸੂਰੀ ਲਮ ਰ ਦਾ 
ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁ ੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰ ੀ ਤੁਰੰਤ ਸ ਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਮਲਤ ਤੇ ਮ ਆਪਕ ਿੁਕਤ  ਪਾਰ ਤੇ ਮਨ ੇਸ਼੍ ਸਿਝੌਮਤਆਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਿੁੜ–ਸ਼ੁ੍ਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 
ਕੀਤਾ।  ਪਾਰ ਤੇ ਮਨ ੇਸ਼੍ ਸਿਝੌਮਤਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਾਨਾਾਂਤਰ ਲੀ ਾਾਂ ਉਤੱੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ੇਂ ਸਿਝੌਮਤਆਾਂ ਬਾਰੇ 
ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ  ਮਧਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਇ  ਇੱਕ  ੱਡਾ ਨਤੀਜਾ  ੈ, ਜੋ ਦੋ ੇਂ ਮਧਰਾਾਂ ਨੰੂ ਆਰਮਿਕ 
ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੀ ਿੁਕੰਿਲ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦਾ ਅਮ ਸਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ  ੋ ੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮ ਸ਼੍   ਪਾਰ 
ਸੰਗਠਨ (ਡਬਮਲਊਟੀਓ) ਿੱੁਮਦਆਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮ ਯੋਗ, ਬਜ਼ਾਰ ਪ ੁੰਚ ਦੇ ਿਾਿਮਲਆਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਝੱਲਣਯੋਗਤਾ, ਆਰਮਿਕ 
ਗਤੀਮ ਧੀ ਨੰੂ  ੋਰ ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਤੇ  ੋਰ ਮ ਮਭੰਨਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਰਦਰਮਸ਼੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਮਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ  ੀ 
ਕੀਤਾ। 

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼੍ਿੁਖੀ ਤੇ ਮ ਆਪਕ ‘ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼੍ਪ’ ਦੀ ਸ਼ੁ੍ਰਆੂਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ 
ਮਡਜੀਟਲ, ਊਰਜਾ, ਟਰਾਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ  ਧਾਉਣ ਉਤੱੇ ਕੇਂਮਦਰਤ  ੈ। ਇ  ਭਾਈ ਾਲੀ 
ਸਿਾਮਜਕ, ਆਰਮਿਕ, ਮ ੱਤੀ, ਜਲ ਾਯੂ ਤੇ  ਾਤਾ ਰਣਕ ਮਟਕਾਊਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਕਾਨੰੂਨ ਲਈ ਸਮਤਕਾਰ ਤੇ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਾਾਂ 
ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਉਤੱੇ ਅਧਾਮਰਤ  ੈ। ਇ  ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਲਈ ਮਨਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਫ਼ਾਈਨਾਾਂਮਸੰਗ ਦਾ ਉਤਪਰੇਰਕ 
 ੋ ੇਗੀ। ਇ  ਭਾਰਤ–ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਸਿੇਤ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਮ ੱਚ ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ ਪਮ ਲਾਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਨ ੇਂ ਉਤਪਰੇਰਕ  ੀ ਮ ਕਮਸਤ 
ਕਰੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਪੈਮਰਸ ਸਿਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਮਚਆਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦ ੁਰਾਈ ਤੇ 
ਜਲ ਾਯੂ ਪਮਰ ਰਤਨ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਝੱਲਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਾਂਝੀਆਾਂ ਕੋਮਸ਼੍ਸ਼੍ਾਾਂ ਿਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਨਾਲ–ਨਾਲ COP26 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਮ ੱਚ ਮ ੱਤ ਸਿੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਿੁ ੱਈਆ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਸਮ ਿਤ  ੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ 
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ’ਚ ਸ਼੍ਾਿਲ  ੋਣ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ 



ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝੇ ਕਾਰਜ–ਬਲ ਤੇ ਮਡਜੀਟਲ ਮਨ ੇਸ਼੍ ਫ਼ੋਰਿ ਦੇ ਛੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੇਤ 5ਜੀ, ਏਆਈ, ਕੁਐ ਾਂਟਿ 
ਤੇ ਉਚੱ–ਤਰਜੀ ੀ ਕੰਮਪਊਮਟੰਗ ਮਜ ੀਆਾਂ ਮਡਜੀਟਲ ਤੇ ਉਭੱਰ ਰ ੀਆਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦ ੁੱਲਾ ਸਮ ਯੋਗ  ਧਾਉਣ ਲਈ  ੀ 
ਸਮ ਿਤੀ ਪਰਗਟਾਈ। 

ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਾਦ–ਮ ਰੋਧੀ, ਸਾਈਬਰ–ਸਮਕਓਮਰਟੀ ਤੇ ਸਿੰੁਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮ ਯੋਗ ਸਿੇਤ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਿੱੁਮਦਆਾਂ 
ਉਤੱੇ  ਧਦੀਆਾਂ ਜਾ ਰ ੀਆਾਂ ਕੇਂਦਰਿੁਖਤਾ ਾਾਂ ਉਤੱੇ ਤਸੱਲੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੇ ਿੁਕਤ, ਖੁੱਲੇ੍, ਸਿਾ ੇਸ਼੍ੀ ਤੇ ਮਨਯਿਾਾਂ ਅਧਾਮਰਤ 
ਭਾਰਤ–ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿ ਤੱ  ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤ–ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ ਿ ਾਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਪਮ ਲਕਦਿੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ–ਪਰਸ਼੍ਾਾਂਤ 
ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨ ੀ ਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸਿੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਮ ੱਚ ਨੇਮੜਓ ਾਂ ਸਰਗਰਿ  ੋਣ ਲਈ ਸਮ ਿਤ 
 ੋਏ। 

ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਬਜ਼ਨਸ ਗੋਲ–ਿੇਜ਼  ਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ੀ ਪੌਣ–
ਪਾਣੀ, ਮਡਜੀਟਲ ਤੇ ਮਸ ਤ–ਸੰਭਾਲ ਮ ੱਚ ਸਮ ਯੋਗ ਲਈ ਆਯਾਿ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਮ ਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ। ਪੁਣੇ ਿੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪਰੋਜੈਕਟ 
ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮ ੱਤੀ ਠੇਕੇ ਉਤੱ ੇਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮ ੱਤ ਿੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਨ ੈਸਟਿੈਂਟ ਬੈਂਕ  ੱਲੋਂ  ਸਤਾਖਰ 
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਰਣਨੀਮਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੀ ਨ ੀ ਾਂ ਮਦਸ਼੍ਾ ਿੁ ੱਈਆ 
ਕਰ ਾਉਾਂਮਦਆਾਂ ਇੱਕ ਅਮ ਿ ਿੀਲ–ਪੱਿਰ ਕਾਇਿ ਕੀਤਾ  ੈ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼੍ਿੁਖੀ ਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੋਡਿੈਪ 2025 ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ  ੈ ਅਤ ੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਬਾਰੇ 15 ਾਾਂ ਭਾਰਤ–ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸਖ਼ਰ–ਸੰਿੇਲਨ ਨੰੂ 
ਅਪਣਾਇਆ ਮਗਆ। 
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