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Abstract 

 

The thesis explores the situation in the context of strengthening migration trends in the EU, using 

the theories in the field of international relations (liberalism / constructivism), and in particular 

the emphasis on security challenges. The paper discusses how consistent and united are the 

leaders of the European Union in solving the problem of migration crisis - an irreversible threat 

created as a result of frequent terrorist acts on the continent has brought in greater integration, 

or on the contrary, the sense of collective security has been replaced by the strengthening of 

nationalist sentiments. The paper reviews the weaknesses and strengths of EU immigration 

policies. Just as well as how well is discussed the concept of security in the discipline of 

international relations. 

The main goal of the thesis is to revise the widely recognized view of the europeans and leaders 

of the EU member states that strengthening migration trends is the main threat to the EU and 

the liberal immigration policy creates a solid ground for terrorism. The work is considered in the 

qualitative research category, discussions are based on content analysis, discourse analysis and 

process tracing methods.Based on the trends presented in the review of literature used within 

the survey, the theory of analysis and the empirical knowledge analysis showed that the increase 

in migration flows violated the ecology of the European Union, and the challenge for the EU unity 

and security was created with additional challenges, but statistics of other factorial data also 

show that the migration trends and liberal immigration policy can be named as the main cause 

of the recent threat of terrorism in the European Union. It has also been proved that the theories 

that prevail in international relations can not fully convey the concepts of military strength and 

security.  

 Key words: security, migration, EU, crisis, policy, trend, challenge, terrorism. 
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მადლობა 

მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ყველა იმ 

პროფესორ–მასწავლებელს,  რომლებმაც სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის პერიოდში 

გამიზიარეს დაგროვილი ცოდნა. ნაშრომზე მუშაობისას კიდევ უფრო უკეთესად 

გამოიკვეთა გასული ორი წლის განმავლობაში საერთაშორისო ურთიერთობების 

მიმართულებით მიღებული ცოდნის სამეცნიერო ძიების პროცესში გამოყენების 

მნიშვნელობა. 

განსაკუთრებული მადლობა მსურს გადავუხადო წარმოდგენილი სამაგისტრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელს, პროფესორ დავით დარჩიაშვილს. კვლევის დაგეგმვის 

ეტაპზე,  მისმა რეკომენდაციებმა დიდი წვლილი შეიტანეს  სამაგისტრო ნაშრომის 

თემატიკად შემერჩია ისეთი საკითხი, რომელის თაობაზე ჩატარებულ კვლევის 

შედეგს   თეორიულთან ერთად პრაქტიკული მნიშვნელობაც ექნებოდა. დავით 

დარჩიაშვილმა ნაშრომზე მუშაობის ყველა ეტაპზე  ბევრი საჭირო რჩევა მომცა. 

შეიძლება ითქვას, რომ  მისი  რჩევების  გათვალისწინების საფუძველზე შევძელი 

ისეთი ფართოდ განხილვადი საკითხის,   როგორიც ევროკავშირი და მიგრაციაა, 

შედარებით ვიწრო კონტექსტში განხილვა და  შეძლებისდაგვარად ახალი ცოდნის 

შექმნა.  
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