[ Noty o autorach ]

  
Profesor ekonomii, wykłada w London School of Economics w Instytucie
Europejskim. Specjalizuje się w problematyce ekonomii w Unii Europejskiej
ze szczególnym uwzględnieniem polityki ekonomicznej w streﬁe euro,
społecznego wymiaru integracji oraz Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
          
Kierował komórką odpowiedzialną za koncyliację i współdecydowanie
w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego. Jest autorem wielu
publikacji na temat systemu instytucjonalnego i procesu podejmowania
decyzji w Unii Europejskiej.
      
Dyrektor Sussex European Institute i profesor na Uniwersytecie Sussex
w Anglii. Specjalizuje się w kwestiach integracji gospodarczej w ramach Unii
Europejskiej, w szczególności polityki handlowej i Unii Gospodarczej
i Walutowej.



     
Analityk w Centrum Europejskim Natolin, adiunkt w Instytucie Unii Europejskiej
Collegium Civitas. Zajmuje się tematyką reformy instytucjonalnej i procesu
konstytucyjnego w Unii Europejskiej oraz obszarem wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa.
    
Profesor Jean Monnet w Sussex European Institute na Uniwersytecie Sussex
w Anglii, wykładowca Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie. Doradca
rządów państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Zajmuje się
zagadnieniem procesu transformacji i integracją europejską w Europie Środkowej
i Wschodniej.
 .     
Analityk hiszpańskiego Elcano Royal Institute for International Aﬀairs, profesor
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Autor licznych publikacji na temat
procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, rozszerzenia, a także europejskiej
polityki Hiszpanii.
   
Doktor socjologii, polityk i działacz społeczny. Sprawował m.in. funkcję burmistrza
Cieszyna i marszałka Województwa Śląskiego, obecnie przewodniczy Komisji
Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego. W obszarze integracji
europejskiej specjalizuje się w problematyce polityki regionalnej.
     
Polityk. Członek Komisji budżetowej Parlamentu Europejskiego i wieloletni
pracownik Trybunału Obrachunkowego. Były francuski minister odpowiedzialny za
sprawy europejskie, później budżet. W latach 70. doradzał Prezydentowi Republiki
Francuskiej oraz w resortach ds. kultury, ﬁnansów i infrastruktury.
  -
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Były Minister Spraw Europejskich.
Wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego i Collegium Civitas
oraz wielu europejskich uniwersytetów.
    
Grecki ﬁlozof i historyk idei. Prowadził studia m. in. nad Heglem, Marksem oraz
teorią wojny. Pracował nad koncepcją deskryptywnej teorii decyzji. Był wieloletnim
wykładowcą na Uniwersytecie w Heidelbergu.
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