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 اُرسوال صدر کی کمیشن یوروپی نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

کیا اہتمام کا شنید و گفت   میں دہلی نئی ساتھ کے لیئن ڈر وون  
 

وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج یوروپی کمیشن کی صدر محترمہ اُرسوال وون ڈر لیئن کا خیرمقدم 
 کیا۔

میں افتتاحی خطبہ کی رضامندی دینے کے لیے یوروپی   وزیر اعظم نے اس سال رائےسینا ڈائیالگ
 کی صدر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ آج، بعد ازاں ان کا خطبہ سننے کے لیے پرجوش ہیں۔ کمیشن

دونوں قائدین نے اتفاق کیا کہ بڑے اور فعال جمہوری معاشرے کے طور پر ، بھارت اور یوروپ متعدد 
 عالمی مسائل پر یکساں اقدار اور مشترکہ نقطہ نظر ساجھا کرتے ہیں ۔

د تجارتی معاہدے اور سرمایہ کاری معاہدے پر آئندہ مذاکرات کے ازسر نو آغاز انہوں نے ایک آزا

سمیت بھارت ۔ یوروپی یونین کلیدی شراکت داری کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ 

ی بھارت ۔ یوروپی یونین تعلقات کے تمام تر پہلؤوں کو سیاسی سطح کی نگرانی فراہم کرنے اور باہم

تعاون کے مختلف شعبوں کے درمیان تال میل کو یقینی بنانے کے لیے ایک اعلٰی سطحی تجارتی اور 

 قائم کیا جائے۔  تکنالوجی کمیشن

دونوں قائدین نے گرین ہائیڈروجن جیسے شعبوں میں بھارت اور یوروپی یونین کے درمیان اشتراک کے 

کے  91بادلہ خیاالت کیے ۔ انہوں نے کوِوڈ۔امکانات سمیت موسمیات سے متعلق مسائل پر تفصیلی ت

جاری خطرے پر بھی تبادلہ خیاالت کیے اور دنیا کے تمام ترحصوں تک ٹیکوں اور معالجاتی خدمات 
 کی مساویانہ رسائی کو یقینی بنانے کی کوششوں پر زور دیا۔

گئے، جن میں اس کے عالوہ، میٹنگ کے دوران اہم جغرافیائی سیاسی امور پر تبادلہ خیاالت کیے 

یوکرین کی صورتحال اور بھارت ۔ پیسفک خطے میں رونماہونے والے واقعات جیسے موضوعات بھی 
 شامل ہیں۔
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