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భారత్-యూరోపియన్ యూనియన్ 12వ ఉగ్రవాద నిరోధక 
చర్చలకు సంబంధించి ఉమ్మడి పత్రికా ప్రకటన 

నవంబర్ 19, 2020 

 

భారత్ మరియు యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) మధ్య 12వ ఉగ్రవాద 
నిరోధక చర్చలు 19 నవంబర్ 2020న వర్చువల్ పద్ధతిలో జరిగాయి. భారత్-
ఈయూ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంలోని ఈ ప్రధానమైన అంశంపై 
సన్నిహిత సహకారం మరియు సమన్వయాన్ని కొనసాగించ ందుకు ఈ చర్చలు ఒక 
సదావకాశం కల్పించాయి. ఉగ్రవాదంపై పోరులో ఒకరికొకరు మద్దతు 
అందించుకోవాలని భారత్ మరియు ఈయూలు నిర్ణయించాయి. 
 
సీమాంతర ఉగ్రవాదం కోసం ఉగ్రవాద ఏజ ంట్లను ఉపయోగించడం సహా అన్ని 
విధాలైన ఉగ్రవాదాన్ని అలాగ  దీనికి సంబంధించిన చర్యలను భారత్ మరియు 
ఈయూలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ సభ్య ద శాల్లో 
ఇటీవల చోటు చ సుకున్న ఉగ్రవాద దాడులను భారత్ ఖండించింది అలాగ  
బాధితుల కుటుంబాలకు సంతాపాన్ని వ్యక్తం చ సింది. 26/11 ముంబై, 
పఠాన్ కోట్ అలాగ  పుల్వామాలతో సహా భారత్ లో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడుల 
పట్ల తమ ఖండనను ఈయూ పునరుద్ఘాటించింది అలాగ  ఉగ్రవాదానికి 
వ్యతిర కంగా భారత్ ప్రభుత్వం మరియు ప్రజలు చ స్తున్న పోరాటనికి తమ 
మద్దతు కొనసాగుతుందని త ల్చిచ ప్పింది. ఉగ్రవాదంపై సమగ్రంగా మరియు 
స్థిరమైన రీతిలో పోరాడ ందుకు అంతర్జాతీయ సహకారాన్ని బలోప తం 
చ యాల్సిన అవసరం ఉందని భారత్ మరియు ఈయూలు నొక్కిచ ప్పాయి. 
ఉగ్రవాదం మరియు హింసకు కారణమవుతున్న వారిని చట్టప్రకారం శిక్షించడం 
చాలా కీలకమని కూడా వారు పునరుద్ఘాటించారు. 
 
  



ఐక్యరాజ్య సమితి (యూఎన్) ఆంక్షలు విధించిన ఉగ్రవాద సంస్థల కారణంగా 
తల త్తుతున్న ముప్పులను ఈ చర్చల్లో పాల్గొన్నవారు సమీక్షించారు 
అలాగ  అన్ని ఉగ్రవాద న ట్ వర్క్ ల పైనా సంఘటితంగా చర్యలు 
చ పట్టాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కిచ ప్పారు. తమ ఆధీనంలో ఉన్న 
భౌగోళిక ప్రాంతాలను ఎవరూ కూడా ఇతర ద శాల్లో ఉగ్రవాద దాడుల కోసం 
ఉపయోగించుకోకుండా అన్ని ద శాలూ తక్షణ, స్థిరమైన, శాశ్వతమైన 
చర్యలను చ పట్టడం అత్యంత ఆవశ్యకమని కూడా వారు త ల్చిచ ప్పారు. 
 
తీవ్రవాదానికి పురిగొల్ప వారికి అడ్డుకట్ట వ యడం మరియు హింసాత్మక 
అతివాదం, ఉగ్రవాదానికి ఆర్థిక మద్దతుపై పోరాటం, ఇంటర్న ట్ ను 
ఉగ్రవాదానికి ఉపయోగించకుండా చూడటం సహా ఉగ్రవాద నిరోధానికి సంబంధించి 
ప్రస్తుతం న లకొన్న సవాళ్లపై భారత్ మరియు ఈయూలు అభిప్రాయాలను 
పంచుకున్నాయి. ఈ సవాళ్లను ఎదుర్కొన  విషయంలో సహకారాన్ని బలోప తం 
చ సుకోవడానికి వారు అంగీకరించారు. ఉగ్రవాదంపై పోరాడ ందుకు నిర్దిష్ట 
ఉగ్రవాద గ్రూపులు మరియు వ్యక్తులపై సహా ఆంక్షలను ఒక ఆయుధంగా 
వాడటంపై కూడా ఈ సంప్రదింపుల్లో పాల్గొన్నవారు చర్చించారు. ఉగ్రవాద 
నిరోధంపై సమాచార మార్పిడిని ప ంపొందించుకోవడం కోసం భారతీయ భద్రతా 
సంస్థలు మురియు యూరోపోల్ సహా యూరోపియన్ సహచర సంస్థల మధ్య 
సహకారాన్ని మరింత పటిష్టం చ స ందుకు గల మార్గాల గురించి వారు 
చర్చించారు. ఈ న పథ్యంలో, సంస్థాగత న రాలు మరియు ఉగ్రవాదంపై 
పోరాటం అలాగ  నివారణ కోసం భారత్ మరియు ఈయూ భద్రతా సంస్థలకు 
మద్దతుగా యూరోపోల్ మరియు భారత్ కు చ ందిన స ంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ 
ఇన్వ స్టిగ షన్ (సీబీఐ) మధ్య ఒక కార్యాచరణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు 
చ స ందుకు ప్రసుతం కొనసాగుతున్న చర్చల గురించి వారు ప్రస్తావించారు. 
 
ఐక్యరాజ్య సమితి (యూఎన్) ఉగ్రవాద నిరోధక వారం 2021 మరియు ఉగ్రవాద 
నిరోధంపై యూఎన్ వ్యూహానికి సంబంధించి త్వరలో జరగబోయ  సమీక్షతో 
సహా బహుళపక్ష వ దికలైన ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్, 
ప్రపంచ ఉగ్రవాద నిరోధక వ దిక మరియు ఐక్యరాజ్య సమితి (యూఎన్) వంటి 
వాటిలో ఉగ్రవాదానికి అడ్డుకట్ట వ స  విషయంలో సహకరించుకోవడంపై 
చర్చించ ందుకు ఈ సంప్రదింపులు ఒక అవకాశాన్ని కల్పించాయి. 
 
  



ఈ ఉగ్రవాద నిరోధక చర్చలకు భారతీయ విద శీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ 
శాఖలోని ఉగ్రవాద నిరోధక విభాగం జాయింట్ స క్రటరీ శ్రీ మహావీర్ 
సింఘ్వి మరియు యూరోపియన్ విద శీ కార్యకలాపాల స వలకు చ ందిన 
స క్యూరిటీ పాలసీ డైర క్టర్ Ms జోన క్ బాల్ఫూర్ట్ సహ సారథ్యం 
వహించారు. 
 
న్యూఢిల్లీ 
నవంబర్ 19, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English 
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