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ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ 12ਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ -ਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ ਪਰੈਸ
ਮਬਆਨ
19 ਨਵੰਬਰ, 2020

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦਰਮਿਆਨ 12ਵੀਂ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਚੁਅਲ ਿਾਮਧਅਿ ਰਾਹੀਂ 19 ਨਵੰਬਰ,
2020 ਨੂ ੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਨੇ ੜਲਾ
ਸਮਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਿੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਮਦੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੋਵਾਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਮਖਲਾਫ ਜੰਗ ਮਵੱਚ
ਇਕ ਦੂ ਜੇ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਲਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਮਵਧੀਆਾਂ ਅੰਜਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਰੋਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੇਤ
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਿੈਂਬਰ ਦੇਸਾਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤਾਜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ
ਹਿਮਲਆਾਂ ਦੀ ਮਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਮਰਵਾਰਾਾਂ ਪਰਤੀ ਸੋਗ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26/11 ਿੁੰਬਈ,
ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਿਾ ਸਿੇਤ ਭਾਰਤ ਮਵੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿਮਲਆਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਖੇਧੀ ਿੁੜ ਤੋਂ ਦੁ ਹਰਾਈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ
ਮਖਲਾਫ ਲੜਾਈ ਮਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਿਾਇਤ ਦੁ ਹਰਾਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਵਆਪਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਿਾਾਂਤਰੀ ਸਮਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਮਦੱਤਾ।
ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਿੁੜ 'ਤੋਂ ਮਕਹਾ ਮਕ ਮਹੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਜਾ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਮਲਆਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ ਜੋਮਖਿ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੰਤਰਾਾਂ ਮਵਰੁੱਧ ਠੋ ਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਮਦੱਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਮਦੱਤਾ ਮਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ
ਖੇਤਰ ਦੂ ਜੇ ਦੇਸਾਾਂ ਮਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿਮਲਆਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮਹੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂ ੰ ਿਾਲੀ ਿਦਦ ਦੇਣ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈ ੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਸਿੇਤ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸਮਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਿਜਬੂਤ ਕਰਨ ਉੈੱਤੇ ਸਮਹਿਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਮਵੱਚ
ਸਾਿਲ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਿੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਾਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਵਚਾਰ
ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ, ਮਜਸ ਮਵੱਚ ਕੁ ਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿੂਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਨਾਿ ਮਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੋਲ ਸਿੇਤ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਿਰੁਤਬਾਵਾਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਤਵਾਦ- ਰੋਧੀ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ
ਸਮਹਯੋਗ ਡੂ ੰਘਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਮਵੱਚ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ

ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੋਪੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸਨ ਮਵਚਾਲੇ ਕਾਰਜਸੀਲ
ਪਰਬੰਧਾਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਜਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਜਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂ ੰ
ਿਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਉੈੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਹਫਤਾ 2021 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਗਲੋ ਬਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰੋਮਰਜਿ ਸਟਰ ੇਟੇਜੀ ਦੀ ਸਿੀਮਖਆ ਸਿੇਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਿੰਚਾਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਵੱਤੀ ਐਕਸਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਗਲੋ ਬਲ ਕਾਊਂਟਰ
ਟੈਰੋਮਰਜਿ ਫੋਰਿ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ (UN) ਮਵੱਚ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਸਮਹਯੋਗ ਬਾਰੇ ਮਵਚਾਰ ਵਟਾਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿੌਕਾ ਮਿਮਲਆ।
ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਹ-ਪਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਮਵਦੇਸ ਿੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸਰੀ ਿਹਾਾਂਵੀਰ ਮਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਬਾਹਰੀ ਐਕਸਨ ਸਰਮਵਸ ਦੀ ਸੁਰੱਮਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੀਿਤੀ ਜੋਆਨੇ ਕੇ ਬਲਫ਼ੂ ਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨਵੀਂ ਮਦੱਲੀ
19 ਨਵੰਬਰ, 2020

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.

