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ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝਦ
ੇ ਾਰੀ ਦੀ ਸਿੀਮਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਾਂਝਾ
ਪਰਸ
ੈ ਮਬਆਨ
19 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੀਮਿਆ 19 ਅਕਤੂ ਬਰM 2021 ਨੂ ੰ ਬਰਸੇਲਜ਼ ਮ ਿੱਚ
ਹੋਈ। ਦੋ ਾਾਂ ਮਿਰਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਬੋਤਿ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਮ

ਸਥਾ ਾਾਂ, ਸਿਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਮ ਅਕਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰ

ਟਾਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

8 ਿਈ, 2021 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਿੀਮਟੰਗ, ਮਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਮ ਚਕਾਰ
ਸਬੰਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਡੂ ੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ: 2025 ਦਾ ਰੋਡਿੈਪ ਦੁ ਆਰਾ ਮਨਰਿਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੀ ਮ ਆਪਕ
ਸਿੀਮਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਭ

ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਮ ਚਾਰ - ਟਾਾਂਦਰਾ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੌਸਿੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈ

ੰਨ ਸੁ ੰਨਤਾ ਨੂ ੰ ਹੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ

ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਾਲੀ ਜਲ ਾਯੂ CoP 26 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਹਯੋਗ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਮਦਰ ਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਤੁਲਤ, ਅਮਭਲਾਸ਼ੀ, ਮ ਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇ ੰਦ
ਪਾਰ ਸਿਝੌਤੇ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲੇ ਮਨ ੇਸ਼ ਸੁਰਿੱਮਿਆ ਸਿਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭੂ ਗੋਮਲਕ ਸੰਕਤ
ੇ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ
ਿੱਿਰੇ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂਆਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ੀ ਮ ਚਾਰ ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਕਨੈ ਕਟੀਮ ਟੀ ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਪ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰ ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਜਸ ਉੱਤੇ ਿਈ 2021 ਮ ਿੱਚ ਹੋਈ ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਿੀਮਟੰਗ ਮ ਚ
ਿੱ
ਸਮਹਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਿੋਜ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਮਡਜੀਟਲ ਪਮਰ ਰਤਨ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਹੋਰ
ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਾਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂ ੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਅਪਰੈਲ 2021 ਮ ਿੱਚ ਹੋਏ ਸਫਲ 9 ੇਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਿਨੁ ਿੱਿੀ ਅਮਿਕਾਰ ਸੰ ਾਦ ਨੂ ੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਸੰਘ 2022 ਮ ਚ
ਿੱ ਸੰ ਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮ ਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਿੀਮਟੰਗ ਦੀ ਸਮਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਮ ਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਤਰ (ਪਿੱਛਿ) ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਰੀਨਤ ਸੰਿੂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਹਰੀ
ਐਕਸ਼ਨ ਸੇ ਾ ਦੇ ਆਰਮਥਕ ਅਤੇ ਆਲਿੀ ਿਾਿਲੇ ਉਪ ਸਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਹੇਲੇਨਾ ਕੌਮਨਗ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨ ੀਂ ਮਦਿੱਲੀ
19 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021
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