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ಭಾರತ-ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಕಾಯಯತಂತರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಮರ್ಶಯ ಕುರಿತು ಜಂಟಿ ಪತ್ರರಕಾ 

ಪರಕಟಣೆ 

ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 19, 2021 

 

3ನೋ ಭಾರತ- ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಕಾಯಯತಂತರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಮರ್ಶಯಯು 19 ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು 

ಬರಸೆಲ್ಸ  ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕೆ ೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರ ೋಗವನುು ಎದುರಿಸಲು ಮತುು ಆರ್ಥಯಕತೆಗಳು, ಸಮಾಜಗಳು ಮತುು 

ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೋಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ಅತುಯತುಮ ಮಾಗಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡ  ಕಡೆಯವರು ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುು 

ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡರು. 

 

8ನೋ ಮೋ 2021 ರ ಭಾರತ- ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೋಪಿಯನ್ 

ಯ ನಿಯನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು ಮತುಷ್ುಟ ಗಟಿಟಗ್ಗ ಳಿಸಲು ಸಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಗಯವನುು ಸಾಾಪಿಸಿತು, ಭಾರತ- 

ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಕಾಯಯತಂತರದ ಮಾಗಯದರ್ಯನದ ಕಾಯಯತಂತರ ಭಾರತ-ಇಯು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: 

2025 ಕೆೆ ಮಾಗಯಸ ಚಿಯ ಸಮಗರ ಪರಿಶೋಲನಗ್ಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾರ್ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. 

 

ಈ ಚರ್ಚಯಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜೋವವೈವಿಧಯದ ನಷ್ಟ ಮತುು ಮಾಲ್ಲನಯದ ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸುವ ಸಹಕಾರ 

ಮತುು ಮುಂಬರುವ ಹವಾಮಾನ COP26 ನ ಯರ್ಸಿ್ಗ್ಗ ಕೆ ಡುಗ್ಗ ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ ಗಮನವನುು ಕೆೋಂದ್ರೋಕರಿಸಿದೆ. ಸಮತೆ ೋಲ್ಲತ, 

ಮಹತ್ಾಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಸಮಗರ ಮತುು ಪರಸಪರ ಲಾಭದಾಯಕ ವಾಯಪಾರ ಒಪಪಂದಕಾೆಗಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನುು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ 

ನಿರ್ಾಯರವನುು ಕಾಯಯಗತಗ್ಗ ಳಿಸಲು ಮುಂದ್ನ ಕರಮಗಳನುು ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಚಚಿಯಸಿವ 

ಮತುು ಪರತೆಯೋಕ ಹ ಡಿಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಪಪಂದ ಮತುು ಭೌಗ್ಗ ೋಳಿಕ ಕುರಿತು ಪರತೆಯೋಕ ಒಪಪಂದ ಸ ಚನಗಳು. ಭಾರತ- 

ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಸಂಪಕಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಮುಂದ್ನ ಹಂತಗಳನುು ಅವರು ಚಚಿಯಸಿದರು, 

ಇದನುು ಮೋ 2021 ರ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪಪಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಮತುು ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಸಂರ್ಶ ೋಧನ, 

ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು ಡಿಜಟಲ್ಸ ರ ಪಾಂತರದ ಕ್ಷೆೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಷ್ುಟ ಸಹಕರಿಸುವ ಮಾಗಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗ  ವಲಸೆ ಮತುು 

ಚಲನಶೋಲತೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಯಸ ಚಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಅನುಷ್ಾಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಚಿಯಸಿತು. ಏಪಿರಲ್ಸ 2021 ರಲ್ಲಿ 

ಯರ್ಸಿಾ 9ನೋ ಭಾರತ- ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ ಮಾನವ ಹಕುೆಗಳ ಸಂವಾದವನುು ನನಪಿಸಿಕೆ ಂಡಾಗ, ಭಾರತ 

ಮತುು ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಯ ನಿಯನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ನ ಸಂವಾದದ ಆವೃತ್ರುಯನುು ಎದುರು ನ ೋಡುತ್ರುವ. 

 

ಸಭೆಯ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುು ವಿದೆೋಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಯದಶಯ (ಪಶಿಮ) ಶರೋಮತ್ರ ರಿೋನಾತ್ ಸಂಧು ಮತುು ಆರ್ಥಯಕ ಮತುು 

ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮಸೆಯಗಳ ಉಪ ಪರರ್ಾನ ಕಾಯಯದಶಯ ಶರೋಮತ್ರ ಹೆಲೆನಾ ಕೆ ನಿಗ್ ಅವರು ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಬಾಹಯ ಕ್ತರಯಾ ಸೆೋವಯ 

ನೋತೃತಾ ವಹಿಸಿದದರು. 

 

ನವ ದೆಹಲ್ಲ 

ಅಕೆ ಟೋಬರ್ 19, 2021 
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