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Мотивацията ми да участвам е че ние младите можем да променим много неща в 

Бългаия, и че терминал 2 не е алтернатива!!!Напротив, алтернативата сме ние-
младите!!! 

2.2:Външната политика и отбраната на всяка държава традиционно представлява 
най-консервативната част от суверенитета на съответната страна. Такова е разбирането 
както на европейските държави с дълга колониална история като Франция, 
Обединеното Кралство, Германия, Холандия, Испания, така и новоосвободените или 
новоформирали се през 19 век държави в Европа, каквато е България. Последното 
нещо, което биха искали да отдадат държавите на обща институция, са тези политики. 
Това донякъде обяснява трудното преотстъпване на такива компетенции на ЕС в 
сегашния исторически момент, независимо от декларираната на думи воля за общ глас 
в света и на влезлия в сила Лисабонски договор. Най-важният приоритет за външната 
политика на ЕС е да съхрани ценностите, които ни обединяват - свобода, демокрация, 
справедливост, солидарност, както и да защитава интересите на страните- членки. Това 
включва отстояването и разпространението на демократичните принципи, човешките 
права и правовата държава. Освен това, Европейският съюз твърдо стои зад 
международното сътрудничество и върховенството на правото. Обединена Европа се 
стреми да разрешава конфликти с мирни средстава и според принципите на Хартата на 
ООН. Добросъседската политикa е друг ключов момент от външните отношения на 
Европейския Съюз. Ние играем водеща роля за развитието на демокрацията в региона и 
разрешаването на конфликтите в Кавказ. Нека не забравяме, че това са страни съвсем 
близо до границите на Обединена Европа и стабилността им е показателна за 
трансформативната сила и външнополитическото влияние на ЕС. Освен това, както 
вече стана дума, Кавказ и Украйна са енергийната врата към Европа.Това е основното 
предизвикателство пред ЕС днес - да има единна позиция, подкрепена от волята на 27 
страни. Тогава можем да сме водещи в световната политика и пълноценно да участваме 
в решаването на проблемите, за някои от които вече споменах. Днес всички виждаме 
проблемите в света, но в Европа е добре да мислим и действаме заедно, за да открием 
най-доброто решение. Позицията на 27 външни министри е много силна, когато те 
намерят компромисно общо приемливо решение, зад което седят всички. 3.1. : През 
2015 г. България се оказа пресечна точка между маршрутите на икономическите 
емигранти, бежанците и на хибридните импулси. В допълнение на това призракът на 
„Турски поток“ бе активизиран периодично. Бяха извършвани и провокации по един 
или друг начин – било с въздушното пространство, било с нещо друго. Колко пъти се 
създаваше истерия около учения на НАТО, бяхме убеждавани, че едва ли не ще влезем 
във война с трети страни. Нищо от това не се случи. Но това не попречи да ни плашат, 
да се опитват да ни накарат да се съмняваме в правилния избор, който сме направили 
като членове на ЕС и НАТО. За първи път от години България не бе източник на 
проблеми, а на решения за региона.Ще ви представя преките резултати на българската 
дипломация през изминалата 2015 г. :Върнахме България на международната сцена с 
активна външна политика.За една година в България дойдоха лидери в световната и 
европейската политика – държавният секретар на САЩ Джон Кери, генералният 
секретар на НАТО Йенс Столтенберг, външният министър на Великобритания, 
германският външен министър, британският премиер Дейвид Камерън, върховният 
представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини. Това са политически 
знаци. Българските политици престанаха да обикалят из Европа, Европа дойде 
тук.Бежанският натиск, енергийната сигурност, модернизацията на Българската армия 
са само част от елементите на сигурността на България. 


