[ Noty o autorach ]

   
W latach 1999-2004 pełnił funkcję pierwszego komisarza Unii Europejskiej
ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Były wicepremier Portugalii i minister obrony. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. Unii Europejskiej w portugalskim parlamencie.
   
Wykładowca brytyjskiego Open University, analityk w projekcie
CHALLENGE – The Changing Landscape of European Liberty and
Security. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół kwestii zależności
między bezpieczeństwem a migracją, azylem i uchodźstwem.
            
Profesor socjologii prawa na Uniwersytecie Nijmegen w Holandii, gdzie kieruje tamtejszym Centre for Migration Law. Przewodniczący Meijers Committee
– komitetu ekspertów z dziedziny międzynarodowej imigracji, uchodźstwa
i prawa karnego. Specjalizuje się m.in. w badaniu prawnych i społecznych
aspektów statusu imigrantów oraz ustawodawstwa i polityki migracyjnej.
          
Doktor nauk prawnych. Jean Monnet Fellow w Centrum Studiów Zaawansowanych Roberta Schumana w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Główny specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej.
 
Specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Jej zainteresowania badawcze
skupiają się na kwestii ochrony praw człowieka, głównie w kontekście walki z
terroryzmem.
   
Dziekan holenderskiej akademii policyjnej Apeldoorn oraz profesor Vrije Universiteit w Amsterdamie. Jej liczne publikacje dotykają m.in.: kwestii współpracy UE
w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, przygranicznej współpracy
policji i zwalczania przestępczości zorganizowanej.
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Ekonomista i demograf społeczny. Profesor w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Kierownik programu Migracje i Bezpieczeństwo
Wewnętrzne przy Centrum Stosunków Międzynarodowych. Była wykładowcą na
kilku europejskich i amerykańskich uniwersytetach.
  
Profesor w paryskim Institut d’Etudes Politiques oraz analityk Centre d’Etudes et de
Recherche Internationale - CERI. Redaktor kwartalnika „Cultures&Conﬂits”. Autor
wielu publikacji na temat bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz zwalczania terroryzmu.
           
Ekspert ds. legislacji w Burze Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Wcześniej specjalista w Departamentu Prawa Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Autorka wielu publikacji z zakresu wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
      
Koordynator Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” przy Centrum Europejskim Natolin. Adiunkt na Wydziale Stosunków Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
       
Koordynator Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE” przy Centrum Europejskim Natolin. Asystent i wykładowca w Instytucie Unii Europejskiej
Collegium Civitas. Specjalizuje się w tematyce kontroli granic i polityki migracyjnej
UE oraz instytucji i podejmowania decyzji w tej dziedzinie.
        (-)
Francuski ﬁlozof rosyjskiego pochodzenia. Prowadzone przez niego studia nad Heglem miały niebagatelny wpływ na powojenną myśl francuską. Wykładał na paryskiej
Ecole Pratique des Hautes Ētudes. Po II wojnie światowej jako pracownik francuskiego ministerstwa gospodarki w istotny sposób przyczynił się do opracowania koncepcji
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jedno z jego najważniejszych dzieł
to „Wprowadzenie do wykładów o Heglu”.
   (-)
Francuski ﬁlozof, socjolog i teoretyk polityki. Badał społeczeństwa współczesne, zajmował się teorią i praktyką polityki oraz historią socjologii. Wieloletni profesor paryskiej Sorbony oraz paryskiego Collège de France, członek Akademii Nauk Moralnych
i Politycznych. Stale współpracował z pismem „Le Figaro”.
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