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ਭਾਰਤ-ਯਰੂਪੀਅਨ ਸਘੰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝਦੇਾਰੀ ਦੀ ਸਿੀਮਿਆ ਬਾਰ ੇਸਾਾਂਝਾ 
ਪਰਸੈ ਮਬਆਨ 

19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿੀਮਿਆ 19 ਅਕਤੂਬਰM 2021 ਨੂੰ ਬਰਸੇਲਜ਼ ਮ ਿੱਚ 
ਹੋਈ। ਦੋ ਾਾਂ ਮਿਰਾਾਂ ਨੇ COVID -19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਿੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਬਤੋਿ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ 
ਮ  ਸਥਾ ਾਾਂ, ਸਿਾਜਾਾਂ ਅਤੇ ਮ ਅਕਤੀਆਾਂ 'ਤ ੇ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 ਡੰੂਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ 
ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ: 2025 ਦਾ ਰੋਡਿੈਪ ਦੁਆਰਾ ਮਨਰਿਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਘੰ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੀ ਮ ਆਪਕ 
ਸਿੀਮਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਭ  ਹੋਇਆ।  

 

ਇਹ ਮ ਚਾਰ - ਟਾਾਂਦਰਾ ਿਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਸੌਿੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈ   ੰਨ ਸ ੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਾਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਨਮਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਜਲ ਾਯੂ CoP 26 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਮ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਹਯੋਗ 
ਕਰਨ 'ਤ ੇਕੇਂਮਦਰਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਤੁੰਲਤ, ਅਮਭਲਾਸ਼ੀ, ਮ ਆਪਕ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਲਾਹੇ ੰਦ 
 ਪਾਰ ਸਿਝਤੌੇ ਲਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਿੁੜ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਿੱਲੇ ਮਨ ੇਸ਼ ਸਰੁਿੱਮਿਆ ਸਿਝਤੌੇ ਅਤੇ ਭੂਗੋਮਲਕ ਸੰਕਤੇਾਾਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਕ 
 ਿੱਿਰੇ ਸਿਝੌਤੇ 'ਤ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯਰੂਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗਆੂਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਾਂ ਬਾਰ ੇ ੀ ਮ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਕਨੈਕਟੀਮ ਟੀ ਪਾਰਟਨਰਮਸ਼ਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਮ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਜਸ ਉੱਤੇ ਿਈ 2021 ਮ ਿੱਚ ਹੋਈ ਆਗੂਆਾਂ ਦੀ ਿੀਮਟਗੰ ਮ ਿੱਚ 
ਸਮਹਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤ ੇਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਨੇ ਿੋਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਡਜੀਟਲ ਪਮਰ ਰਤਨ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਮ ਿੱਚ ਹਰੋ 
ਸਮਹਯੋਗ ਦੇ ਤਰੀਮਕਆਾਂ ਅਤ ੇਪਰ ਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਾਾਂਝ ੇਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 
ਅਪਰੈਲ 2021 ਮ ਿੱਚ ਹੋਏ ਸਫਲ 9 ੇਂ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਿਨੁਿੱਿੀ ਅਮਿਕਾਰ ਸ ੰਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯਰੂਪੀਅਨ 
ਸੰਘ 2022 ਮ ਿੱਚ ਸੰ ਾਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਸੰਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮ ਿੱਚ ਹਨ। 
 

ਇਸ ਿੀਮਟੰਗ ਦੀ ਸਮਹ-ਪਰਿਾਨਗੀ ਮ ਦੇਸ਼ ਿੰਤਰਾਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਤਰ (ਪਿੱਛਿ) ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਰੀਨਤ ਸੰਿ ੂਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਾਹਰੀ 
ਐਕਸ਼ਨ ਸ ੇਾ ਦੇ ਆਰਮਥਕ ਅਤ ੇਆਲਿੀ ਿਾਿਲੇ ਉਪ ਸਕਿੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਹੇਲੇਨਾ ਕਮੌਨਗ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 

ਨ ੀਂ ਮਦਿੱਲੀ 
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 

 

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. 

 


