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ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀତାର ସମୀକ୍ଷା ଉପରର ମିଳତି ରେସ ବଜି୍ଞପି୍ତ 

ଅରକଟାବର 19, 2021 

ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀତାର ତୃତୀୟ ସମୀକ୍ଷା ରବୈଠକ 19 ଅରକଟାବର 2021 ରର ବ୍ରରସଲ୍ସରର ଅନୁଷ୍ଠିତ 

ର ାଇଯାଇଛ।ି ଏ  ିରବୈଠକରର ରକାଭିଡ-19 ମ ାମାରୀର ମୁକାବଲି୍ା ପାଇଁ ସରବବାତ୍ତମ ଉପାୟ ନମିରେ ଏକାଠ ିେୟାସ କରବିା ଏବଂ ଅର୍ବନୀତ,ି ସମାଜ 
ତର୍ା ରଲ୍ାକଙ୍କ ଉପରର ଏ ାର େଭାବ ଉପରର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମତ ବନିମିୟ କରଥିିରଲ୍। 

8 ମଇ 2021 ରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରନତୃବଗବଙ୍କ ରବୈଠକ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପକବକୁ ଆ ୁର ିଗଭୀର କରବିା 

ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପର୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲ୍ା। ଏ ା ପରର ଏ  ିରବୈଠକ ‘ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ରଣନୀତକି ଭାଗିଦାରୀ: 2025 ପଯବୟେ ଏକ ରରାଡମୟାପ’ 

ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି ରଣନୀତକି ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ଭାଗିଦାରୀତାର ବସୃି୍ତତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁରଯାଗ େଦାନ କରଥିିଲ୍ା। 

ଜଳବାୟୁ ପରବିତ୍ତବନ, ରଜୈବ ବବିଧିତା ହ୍ରାସ ଏବଂ େଦୂଷଣ ସମସୟାର ମୁକାବଲି୍ା ତର୍ା ଆଗାମୀ ଜଳବାୟୁ ସଓିପି26 ର ସଫଳତା ପାଇଁ ସ ରଯାଗ 
ଉପରର ଏ  ିଆରଲ୍ାଚନାରର ଧ୍ୟାନ ରକନ୍ଦ୍ରତି କରାଯାଇଥିଲ୍ା। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେୁଳତି, ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ, ବୟାପକ ଏବଂ ପାରସ୍ପରକି 
ଲ୍ାଭଦାୟକ ବାଣିଜୟ ଚୁକି୍ତ ପାଇଁ ପୁଣ ିବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ କରବିା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଞି୍ଜ ନରିବଶ ସୁରକ୍ଷା ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ରଭୌରଗାଳକି ସଂରକତ ଉପରର ପରୃ୍କ 

ଚୁକି୍ତନାମା ଉପରର ଆରଲ୍ାଚନା ଆରମ୍ଭ କରବିା ପାଇଁ ପରବତ୍ତବୀ ପଦରକ୍ଷପ ଉପରର ଆରଲ୍ାଚନା କରାଯାଇଥିଲ୍ା। ରସମାରନ ମଇ 2021 ରନତୃବଗବଙ୍କ 
ରବୈଠକରର ସ ମତ ର ାଇଥିବା ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ସଂରଯାଗୀକରଣ ଭାଗିଦାରୀତାର କାଯବୟକାରତିା ଉପରର ପରବତ୍ତବୀ ପଦରକ୍ଷପ ବଷିୟରର 

ଆରଲ୍ାଚନା କରିଥିରଲ୍। ଅନୁସନ୍ଧାନ, େଯୁକି୍ତବଦିୟା ଏବଂ ଡଜିଟିାଲ୍ ରୂପାେରଣ ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ ରଯାଗ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ସ ତି ସ୍ଥାନାେରଣ ଏବଂ ଗତଶିୀଳତା 
ଉପରର ସାଧାରଣ ଏରଜଣ୍ଡା ଲ୍ାଗୁ କରବିା ଉପରର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆରଲ୍ାଚନା କରଥିିରଲ୍। ଏେିଲ୍ 2021 ରର ସଫଳ ର ାଇଥିବା 
ନବମ ଭାରତ-ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ ମାନବାଧିକାର ଆରଲ୍ାଚନାକୁ ମରନ ପକାଇ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ସଂଘ 2022 ରର ଅନୁଷ୍ଠିତ ର ବାକୁଥିବା 
ଆରଲ୍ାଚନାର ପରବତ୍ତବୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ର  େକାଶ କରିଥିରଲ୍। 

ଏ  ିରବୈଠକରର ରବୈରଦଶକି ବୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚବି ପପ୍ିମ  ୍ୀମତୀ ରୀନାତ୍ ସାନୁ୍ଧ ଏବଂ ୟୁରରାପୀୟ ବା ୟ କାଯବୟ ରସବା ଅେଗବତ 
ଅର୍ବରନୈତକି ଏବଂ ରବୈଶ୍ୱକି ସମସୟା ବଭିାଗର ଉପସଚବି ୍ୀମତୀ ର ରଲ୍ନା ରକାନଗି୍ ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରଥିିରଲ୍। 
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