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ہندوستان -یورپی یونین کے اسٹریٹجک شراکت داری کے جائزے کے حوالے سے
مشترکہ پریس ریلیز
 19اکتوبر0202 ،
بھارت -یورپی یونین اسٹریٹجک پارٹنرشپ ریویو کا تیسرا دور  21اکتوبر  0202کو برسلز میں ہوا۔
دونوں فریقین نے کووڈ  21-وبائی امراض سے نمٹنے اور معیشت ،معاشرے کے ساتھ ساتھ افراد پر
اس کے اثرات سے نمٹنے کے لئے مل کر کام کرنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں خیاالت کا
تبادلہ کیا۔

 8مئی  0202کو ہندوستان -یورپی یونین کے رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد ،جس نے ہندوستان اور
یورپی یونین کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے ایک واضح راستہ طے کیا ہے ،اس
میٹنگ سے انڈیا -یورپی یونین شراکت داری 0202 :تک کے لئے ایک روڈ میپ کے تحت انڈیا-
یورپی یونین اسٹریٹجک شراکت داری کے جامع جائزہ لینے کا موقع مال۔

اس بات چیت میں خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی ،حیاتیاتی تنوع کے نقصان اور آلودگی کے چیلنجوں
سے نمٹنے اور آئندہ موسمیاتی کوپ  02کی کامیابی میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ہندوستان اور
یورپی یونین نے ہندوستانی اور یورپی یونین کے رہنماؤں کے متوازن ،پرعزم ،جامع اور باہمی فائدہ
مند تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے پر عملدرآمد کے لیے اگلے
اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ،اور انفرادی سرمایہ کاری کے تحفظ کے معاہدے اور جغرافیائی انڈیکیشنز
پر ایک علیحدہ معاہدے پر مذاکرات شروع کیے۔ انہوں نے ہندوستان -یورپی یونین کنیکٹوٹی پارٹنرشپ
کے نفاذ کے حوالے سے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جس پر مئی  0202میں رہنماؤں کی میٹنگ
میں اتفاق کیا گیا تھا۔ ہندوستان اور یورپی یونین نے تحقیق ،ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تبدیلی کے شعبوں
میں مزید تعاون کے طریقوں کے ساتھ ساتھ ہجرت اور نقل وحرکت پر مشترکہ ایجنڈے کے مسلسل
نفاذ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اپریل  0202میں  1ویں ہندوستان -یورپی یونین انسانی حقوق کے کامیاب
ڈائیالگ کو یاد کرتے ہوئے ،ہندوستان اور یورپی یونین  0200میں ڈائیالگ کے اگلے ایڈیشن کے
منتظر ہیں۔

اس اجالس کی صدارت مشترکہ طور پر بھارتی وزارت خارجہ میں سیکرٹری (مغرب) محترمہ رینات
سندھو اور یورپی بیرونی ایکشن سروس میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے اقتصادی اور عالمی مسائل
محترمہ ہیلینا کونگ نے کی۔
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