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Andrzej Podraza (red.), Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy cz³onkostwo?, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Paw³a II, Lublin 2006, ss. 143.
Tom jest pok³osiem III Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach projektu
„Wspó³praca uniwersytetów wspieraj¹ca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego”, zorganizowanej w dniach 16–17 listopada 2006 roku w Lublinie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie.
Ramowym tematem dyskusji by³a analiza polityki Unii Europejskiej wobec jej wschodniego
partnera – Ukrainy i próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie czy integracja pañstwa ukraiñskiego ze Wspólnotami Europejskimi jest mo¿liwa i przez obie strony oczekiwana.
1 maja 2004 roku stanowi³ dla Unii Europejskiej moment prze³omowy. Oto dziesiêæ nowych
krajów poszerzy³o jej struktury, zwiêkszaj¹c nie tylko liczbê unijnej ludnoœci, ale tak¿e jej si³ê
gospodarcz¹ i polityczn¹. Wydaje siê jednak, ¿e akces oœmiu pañstw z Europy œrodkowowschodniej oraz Cypru i Malty nie wzmocni³ jedynie ekonomiczno-politycznych podwalin
wspólnoty. Przyjêcie Dziesi¹tki otworzy³o przed ni¹ nowy rozdzia³ historii. Podkreœleniem
wschodniego rozszerzenia Unii by³o przy³¹czenie 1 stycznia 2007 roku Bu³garii i Rumunii, które zwiêkszy³y liczbê pañstw cz³onkowskich organizacji do 27.
Ale proces powiêkszania sk³adu nie jest zakoñczony, gdy¿ zainteresowanych akcesem wydaje siê byæ jeszcze wiele krajów dawnego obszaru komunistycznego.
Jednym z pañstw o kluczowym znaczeniu dla przysz³oœci Europy jest z pewnoœci¹ Ukraina – najwiêkszy wschodni s¹siad Unii Europejskiej, nie licz¹c Federacji Rosyjskiej.
Tym wiêkszej wagi nabiera wiêc przedstawiona w wyniku listopadowej konferencji praca
zbiorowa pod redakcj¹ Andrzeja Podrazy Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: partnerstwo czy cz³onkostwo? Monografia jest ciekawie opracowanym kompendium wiedzy na temat
wschodniej polityki Unii Europejskiej ostatnich lat i ukraiñskiej drogi w kierunku wspólnoty.
Praca zosta³a podzielona na siedem artyku³ów, ka¿dy autorstwa innego politologa, które stawiaj¹ szereg wa¿nych pytañ dotycz¹cych jakoœci stosunków pomiêdzy powiêkszon¹ Uni¹ a Ukrain¹. Du¿e znaczenie w pracy odgrywa tak¿e rola Polski, której cz³onkostwo w organizacji jest
stosunkowo œwie¿e, i dla której relacje z Ukrain¹ nie maj¹ jedynie drugoplanowego charakteru.
Rozdzia³ I, sporz¹dzony przez Andrzeja Podrazê, zarysowuje stan integracji europejskiej
w kontekœcie zwiêkszania liczby krajów cz³onkowskich i wynikaj¹cej z tego koniecznoœci reform wewnêtrznych wspólnoty. Nakreœla historiê integracji oraz proces powstawania najwa¿niejszych organów wspólnotowych pocz¹wszy od Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali powo³anej
w 1951 roku. Autor analizuje wp³yw koncepcji ponadnarodowych i miêdzyrz¹dowych na
kszta³towanie systemu instytucjonalnego organizacji. Przedstawia interesuj¹ce koncepcje polityki poszerzania i pog³êbiania integracji europejskiej wyodrêbnione przez politologa Wolfganga
Wesselsa (s. 11–13). Stwierdza, ¿e akces nowych pañstw bêdzie nie tylko procesem d³ugotrwa³ym, ale przede wszystkim pracoch³onnym i trudnym, tym bardziej, ¿e spo³eczeñstwa czêœci
krajów aspiruj¹cych do cz³onkostwa nie zawsze go popieraj¹. Tyczy siê to g³ównie Ukrainy,
gdy¿ brak jednoznacznej polityki tego pañstwa wobec Europy, a tak¿e obawy Brukseli co do jej
mo¿liwoœci absorpcyjnych „powoduj¹, ¿e Ukraina nie jest nawet traktowana jako potencjalny kandydat do cz³onkostwa” (s. 20), mimo, ¿e objêto j¹ programem Europejskiej Polityki S¹siedztwa.
Kolejny rozdzia³, przygotowany przez Bogdana Koszela, poddaje analizie politykê wschodni¹ Unii Europejskiej. Autor traktuje tê politykê holistycznie, nie ograniczaj¹c siê jedynie do sto-
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sunków Unia–Ukraina. Przedmiotem jego zainteresowania jest historia relacji pomiêdzy UE
a ca³ym by³ym obozem komunistycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem Rosji. Rewolucja
prze³omu lat 1989/1990 okaza³a siê byæ du¿ym zaskoczeniem dla zachodniej Europy, której program dzia³ania na lata dziewiêædziesi¹te zosta³ ju¿ kilka lat wczeœniej ustalony. Ale nowa sytuacja
geopolityczna zmusi³a Wspólnoty do przeorientowania swoich za³o¿eñ. St¹d te¿ na przestrzeni
kolejnych lat powsta³o wiele programów pomocowych dla gospodarek by³ych pañstw socjalistycznych i wspieraj¹cych przemiany demokratyczne wewn¹trz nich. Autor podzieli³ swój artyku³ na piêæ czêœci. W pierwszej z nich Bogdan Koszel przedstawi³ przemiany polityczne
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Druga prezentuje szereg programów, w ramach których Unia
Europejska udziela³a i udziela wsparcia pañstwom wschodnioeuropejskim (TACIS, porozumienia o partnerstwie i wspó³pracy). Trzecia czêœæ koncentruje siê na zagadnieniu tzw. wspólnych
strategii, które odzwierciedla³y wizje unijnego partnerstwa z Rosj¹, Ukrain¹, Mo³dawi¹ i Bia³orusi¹. Czwarta opisuje formu³ê Europejskiej Polityki S¹siedztwa, zaproponowanej w po³owie
maja 2004 roku, której celem jest zbli¿enie krajów wschodniej Europy do UE. Ostatnia czêœæ
opisuje zagadnienia bezpieczeñstwa energetycznego – budowê ruroci¹gu pó³nocnego i jej implikacje dla stosunków wewn¹trzunijnych oraz przysz³e kszta³towanie siê relacji Unia–Rosja. Artyku³ przedstawia znaczenie polityki wschodniej UE, ale wypunktowuje tak¿e jej mankamenty.
Rozdzia³ III pióra Katlijn Malfliet, profesor uniwersytetu w Leuven, tak¿e podzielony zosta³
na kilka czêœci opisuj¹cych znaczenie pañstw narodowych i globalizacji, strategiê Wspólnot wobec najwiêkszych partnerów na Wschodzie – Rosji i Ukrainy, wspó³pracê ze Stanami Zjednoczonymi i NATO, politykê zagraniczn¹ poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE wzglêdem
krajów wschodnioeuropejskich i mo¿liwoœæ rozwoju tego tematu w niedalekiej przysz³oœci. Autorka zadaje wiele ciekawych pytañ odnoœnie relacji z Federacj¹ Rosyjsk¹ i Ukrain¹, i szuka odpowiedzi na kwestie zwi¹zane z unijn¹ polityk¹ wschodni¹.
Kolejny z rozdzia³ów autorstwa Andrzeja Duma³y, jest prób¹ odnalezienia bilansu polskiej
polityki zewnêtrznej po upadku komunizmu. Andrzej Duma³a wskazuje sukcesy, jakie w przeci¹gu ostatnich 18 lat odnios³a polska dyplomacja. Podkreœla osi¹gniêcia i wypunktowuje trzy
etapy rozwoju polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej. Autor przedstawia drogê Polski
do celu okreœlonego jeszcze w pierwszych miesi¹cach po upadku komunizmu – osi¹gniêcia statusu pañstwa zachodnioeuropejskiego i wa¿nego partnera w stosunkach transatlantyckich.
W rozdziale wskazane zosta³y tak¿e próby nakreœlenia nowej polityki wschodniej UE oraz koniecznoœæ przeorientowania polskiej polityki zagranicznej wobec cz³onkostwa w UE i NATO,
jak bowiem podkreœli³ autor „Cz³onkostwo [...] bardzo zmieni³o warunki realizacji interesów narodowych, zmuszaj¹c Polskê do uwzglêdniania przy podejmowaniu decyzji o kierunkach
w³asnej polityki zagranicznej, ale tak¿e i wewnêtrznej, interesów poszczególnych partnerów, jak
równie¿ interesów ca³ych organizacji” (s. 77).
Opinie na temat rozszerzenia Unii Europejskiej wœród spo³eczeñstw krajów cz³onkowskich
sta³y siê przedmiotem rozdzia³u V. Jego Autor, Robert Szwed, przedstawia bardzo ciekawe dane
zwi¹zane z postrzeganiem krajów s¹siedzkich UE przez mieszkañców „starej Europy”. Wykresy
zawarte w artykule prezentuj¹ zaskakuj¹ce informacje na temat wiedzy Europejczyków dotycz¹cej iloœci pañstw cz³onkowskich UE (ponad po³owa z nich uwa¿a, ¿e w UE znajduje siê
mniej ni¿ 25 pañstw), ukazuj¹ oceny dzia³alnoœci Unii oraz wykazuj¹ doœæ jednostronny stosunek do ewentualnego poszerzenia Wspólnot – poparcie, sprzeciw oraz argumenty za przyst¹pieniem Ukrainy – wynikaj¹ce z mo¿liwych korzyœci dla krajów cz³onkowskich.
Ostatnie dwa artyku³y zosta³y przygotowane przez naukowców ukraiñskich – Nataliê Antoniuk (rozdzia³ VI) i Ihora Hrabynskiyego (rozdzia³ VII).
Rozdzia³ VI opisuje poziom i problemy zwi¹zane z integracj¹ Ukrainy ze strukturami Unii
Europejskiej i Paktu Pó³nocnoatlantyckiego. Natalia Antoniuk wskazuje kluczowe zadania, które musz¹ zostaæ zrealizowane przed ewentualn¹ akcesj¹, a nale¿¹ do nich reformy polityczne
(zbli¿enie do zachodnich standardów demokracji) i gospodarcze (wzrost PKB, przyst¹pienie do
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Œwiatowej Organizacji Handlu, polepszanie klimatu dla zagranicznych inwestorów, zaanga¿owanie w projekt bezpieczeñstwa energetycznego Europy).
Rozdzia³ ostatni autorstwa Ihora Hrabynskiyego pokazuje zaœ rozwój handlu zagranicznego
Ukrainy z jej zachodnimi i wschodnimi s¹siadami. Artyku³ przedstawia znaczenie eksportu i importu dla rozwoju gospodarczego, wymienia najwa¿niejsze towary dostarczane zagranicznym
partnerom (m.in. wêgiel, ruda ¿elaza, produkty spo¿ywcze, telewizory, lodówki i broñ) oraz importowane (m.in. ropa naftowa, gaz ziemny, produkty odzie¿owe i spo¿ywczo-przemys³owe).
Przedstawione przez Autora szczegó³owe dane daj¹ ciekawy obraz ukraiñskiej gospodarki, a zawarte w artykule tabele prezentuj¹ szerokie spektrum informacji na temat importu i eksportu
produktów z krajów Unii Europejskiej i Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw w przeci¹gu ostatnich kilku lat.
Elementem ³¹cz¹cym oba ostatnie rozdzia³y jest próba odpowiedzi na pytanie, który z kierunków – zachodni (proeuropejski) czy wschodni (prorosyjski) – ma dla Ukrainy najwa¿niejsze
znaczenie.
Podzia³ tematyczny pracy powoduje, ¿e ka¿dy artyku³ bada inny zakres stosunków miêdzynarodowych, dziêki czemu nie wystêpuje metodologiczny chaos, a czytelnik ma szansê zapoznaæ siê z polityk¹ Unii Europejskiej wobec krajów dawnego obszaru komunistycznego na
prze³omie XX i XXI wieku.
Lektura ukazuje jak wa¿ne znaczenie dla przysz³oœci kontynentu europejskiego maj¹ pozytywne relacje pomiêdzy UE a WNP i jak istotne jest kszta³towanie partnerstwa i wspó³pracy. Dobrze, ¿e ksi¹¿ka zosta³a przygotowana zarówno przez badaczy polskich, jak i naukowców
z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Wa¿ne, ¿e do wspó³pracy zosta³a zaproszona tak¿e Katlijn Malfliet, naukowiec uniwersytetu w Leuven, której spojrzenie i opinie
nadaj¹ temu tematowi zupe³nie nowej jakoœci.
W ksi¹¿ce brak jednak artyku³u podsumowuj¹cego, udzielaj¹cego jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Ponadto uwagê od najwa¿niejszego problemu – stosunków
pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Ukrain¹ – odci¹ga du¿a iloœæ informacji na temat wspó³pracy UE
z innymi krajami wschodnioeuropejskimi. W lekturze przeszkadza tak¿e s³aba korekta, a b³êdy
stylistyczne obni¿aj¹ wartoœæ pracy.
Niemniej dzie³o jest dowodem uwa¿nej analizy stosunków miêdzynarodowych ostatnich lat
i daje interesuj¹cy pogl¹d na kszta³towanie siê polityki europejskiej. Jest pozycj¹ bardzo aktualn¹, a jej znaczenie dla zrozumienia zawi³oœci polityki wschodniej UE wobec Ukrainy i innych
pañstw postkomunistycznych wydaje siê byæ wysokie. Dobrze, ¿e pozycja taka ukaza³a siê
w Polsce, gdy¿ to w³aœnie z jej punktu widzenia dobre stosunki na linii Bruksela–Kijów zdaj¹ siê
mieæ bardzo du¿e znaczenie.

JOANNA CIESIELSKA

Guy Verhofstadt, Stany Zjednoczone Europy, Wydawnictwo demosEuropa, Warszawa 2007, ss. 90.
Ksi¹¿ka by³ego premiera Belgii Guya Verhofstadt’a opublikowana na pocz¹tku 2007 roku,
przednio wpisuje siê w tok debaty nad przysz³oœci¹ Unii Europejskiej. Debata toczona w ró¿nych gremiach, równie¿ akademickich, bêd¹ca bezpoœrednim nastêpstwem tak zwanego kryzysu konstytucyjnego, zintensyfikowa³a siê pod wp³ywem Prezydencji Niemieckiej z roku 2007.
Jej g³ównym priorytetem, by³o przebudzenie Europy, ze stanu refleksji, po negatywnych referendach konstytucyjnych we Francji i Holandii. Ów stan Autor nazywa „staniem na rozdro¿u”,
pomiêdzy stanem atrofii i potwierdzaniem modelu integracji polegaj¹cym na doskonaleniu za-
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sad strefy wolnego handlu, lub ³¹czeniem Unii w œcis³¹ organizacjê polityczn¹, zdoln¹ odgrywaæ
okreœlon¹ rolê na œwiatowych rynkach i tworz¹c¹ na w³asne potrzeby narzêdzia konieczne do
zmodernizowania europejskiej gospodarki. Guy Verhofstadt jako jeden ze zwolenników konstytucjonalizacji dorobku procesu integracji wpisuje siê w nurt myœlenia o Unii Europejskiej jako
laboratorium globalizacji i ponadnarodowego wp³ywania na jej kszta³t. Koncepcja Verhofstadt’a
jest z jednej strony nawi¹zaniem do idei stanów zjednoczonych, z drugiej zaœ dookreœla projekt
integracji a’la carte.
Autor nie ukrywa ubolewania z powodu fiaska procesu ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego
wypracowanego przez Konwent Europejski, zaœ jego przyczyn upatruje po pierwsze w niedoci¹gniêciach prezentacji przez Konwent efektu swojej pracy, po drugie w kszta³cie samego Traktatu, który jego zdaniem by³ za ma³o ambitny. Punktem wyjœcia jest stworzenie strategii dwóch
socjoekonomicznych wyzwañ, którym musi stawiæ czo³a Europa: globalizacja i starzenie siê
ludzkoœci. W pierwszej czêœci swej ksi¹¿ki Autor bada obecny stan debaty o Unii Europejskiej,
jak równie¿ dokonuje oceny zastanego dorobku procesu integracji, twierdz¹c, ¿e organizacja ta
osi¹gnê³a cele postawione u jej Ÿróde³. Dalszy postêp procesu integracji uzale¿nia od wprowadzenia nowego systemu uprawnieñ, nowych instytucji i stworzenia nowego systemu finansowania. Odrzuca prawo instytucji unijnych do ingerencji legislacyjnej, w takie dziedziny ¿ycia
obywateli Unii Europejskiej jak: organizacja opieki zdrowotnej, ochrony socjalnej, edukacji
oraz aparatu s¹downictwa. Przedstawiona, jako alternatywna wobec efektu pracy Konwentu Europejskiego, wizja opiera siê na dwóch krêgach koncentrycznych. Pierwszym, opartym na koncepcji Charlesa de Gaulla, jest Europa Ojczyzna – model wspó³pracy miêdzyrz¹dowej, w którym
licz¹ siê przede wszystkim interesy pañstw narodowych. Drugi kr¹g stanowiæ maj¹ zale¿noœci
federalne oparte na Wspólnocie. W przekonaniu Autora Unia nie mo¿e pozostaæ d³u¿ej organizacj¹ li tylko pañstwow¹, ale równie¿ obywatelsk¹, w rozumieniu, zabiegania o ich poparcie dla
tego projektu oraz potrzeby pobudzenia dynamizmu dla ukszta³towania politycznej Unii. Dla tak
zarysowanej koncepcji Autor formu³uje piêæ zadañ, od których, nie wprost, uzale¿nia szansê
powodzenia realizacji projektu. Po pierwsze: unijny system zarz¹dzania spo³ecznego i gospodarczego oraz wspólna strategia. Jednym z pierwszych elementów nowej strategii jest powo³anie gabinetu spo³ecznego i politycznego na czele z komisarzem odpowiedzialnym za
przysz³oœciow¹ strategi¹ spo³eczn¹ i gospodarcz¹, która musi jak najszybciej zostaæ przedstawiona Radzie Europejskiej i Eurogrupie. Drugim sk³adnikiem jest reforma unijnych systemów
podatkowych, tak aby unijna gospodarka zwiêkszy³a sw¹ si³ê konkurencyjn¹ na rynkach œwiatowych. Drugim zadaniem, ma byæ: nowa fala unijnej technologii. W przekonaniu Verhofstadt’a
brak jednolitego unijnego, przejrzystego systemu patentowego wp³ywa niekorzystnie na spe³nianie wielu za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej. Wzrost inwestycji w badania naukowe i technologiczne,
winien iœæ w parze z odchudzeniem administracji od przesadnych regulacji. Trzecie zadanie:
unijny obszar sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa. Akcent postawiony na bezpieczeñstwo na obszarze Unii, wyp³ywa z przekonania, ¿e tego oczekuj¹ od elit brukselskich, unijni obywatele.
Sposobem na spe³nienie tych oczekiwañ ma byæ przekszta³cenie Europolu i Eurojustu, odpowiednio w unijne biuro œledcze i w unijn¹ prokuraturê. Powo³anie unijnego ministra spraw zagranicznych oraz jednolitej unijnej s³u¿by dyplomatycznej ma zagwarantowaæ spójnoœæ stanowisk
w kontaktach z partnerami z innych regionów œwiata oraz usprawniæ przep³yw informacji miêdzy
szczeblem unijnych a pañstwowym. To zadanie czwarte, winno byæ sprzê¿one z pi¹tym, polegaj¹cym na powo³aniu zasadniczo spójnych unijnych si³ zbrojnych, zdolnych do przeprowadzenia takich operacji jak ewakuacja, operacje przywracania i utrzymywania pokoju, czy te¿
w wyj¹tkowych sytuacjach dzia³ania prewencyjne. Aby powy¿sze zadania mog³y zostaæ zrealizowane, nale¿y zmieniæ filozofiê finansowania dzia³añ unijnych, tak aby debata o przysz³oœci
nie by³a zatruwana k³ótniami pomiêdzy p³atnikami netto oraz beneficjentami netto. Jest postulat
odejœcia od polityki fair return. Aby zagwarantowaæ Unii niezale¿noœæ, autonomiê finansow¹,
proponuje siê odejœcie lub ograniczenie finansowania na zasadzie procentu z PKB Pañstw
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Cz³onkowskich na rzecz wprowadzenia europodatków na³o¿onych na konsumpcjê i/lub eko-podatków.
Tak zarysowany konstrukt myœlowy, wymaga osadzenia w nowym systemie instytucji gwarantuj¹cych spe³nienie warunku minimum demokratycznej legitymacji. Guy Verhofstadt nawo³uje w tej czêœci ksi¹¿ki do odejœcia od „nowomowy”, w której u¿ywa siê d³ugich i trudnych
opisów, aby zatuszowaæ lub omin¹æ ³ukiem odwa¿ne decyzje. Z tego sposobu myœlenia, o polityce komunikacji Unii z jej obywatelami, wyp³ywa przekonanie o przyjêciu i poparciu przez
nich prawie wszystkich rozwi¹zañ, gdy tylko zostan¹ o nich poinformowani w sposób przejrzysty, uczciwy, dla nich zrozumia³y. Jest to równie¿ chêæ pobudzenia obywatelskiej debaty,
kreuj¹cej pogl¹dy, porz¹dkuj¹cej stanowiska, jednocz¹cej europejski demos i wp³ywaj¹cej na
proces integracji spo³ecznej. Rozpoznawalne instytucje o zrozumia³ych nazwach i jasno okreœlonych zadaniach to warunek wstêpny. Autor zalicza do nich:
1. Rz¹d – w³adza wykonawcza – na jego czele powinien staæ prezydent powo³any (tymczasowo do czasu og³oszenia wyborów powszechnych i bezpoœrednich) przez Parlament Europejski i Radê;
2. Prezydent – wybierany w powszechnych, bezpoœrednich wyborach. Fakt odbywania co jakiœ
czas takich wyborów, jest w przekonaniu Autora, pewnikiem udzia³u obywateli w unijnej
debacie;
3. Dwuizbowy Parlament Europejski jako przyk³ad klasycznego rozwi¹zania w ustrojach federalnych. Pierwsza Izba nazwana Parlamentem Europejskim sk³ada³aby siê z proporcjonalnej
liczby reprezentantów spo³eczeñstw Pañstw Cz³onkowskich. Druga izba nazwana Rad¹
sk³ada³aby siê z przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich.
Autor nie ukrywa, ¿e z racji wystêpowania ró¿nych, czasami wrêcz antagonistycznych,
pogl¹dów na temat przysz³oœci Unii Europejskiej, jego koncepcja mog³aby napotkaæ na trudnoœci, hamuj¹ce jej ambitne tempo. Z tego powodu proponuje, jego zdaniem, rozwi¹zanie roztropne, zadowalaj¹ce wszystkie zainteresowane strony. Wytworzony z grupy inicjatywnej Pañstw
Cz³onkowskich, rdzeñ politycznej wspó³pracy, zgodnej z za³o¿eniami prezentowanymi w ksi¹¿ce Verhofstadt’a, mia³aby okalaæ konfederacja pañstw pod nazw¹ Organizacja Pañstw Europejskich. To pozwoli na europejskie przyspieszenie, przyjêcie nowych Pañstw Cz³onkowskich,
a tym samym na powiêkszenie obszaru pokoju, stabilnoœci i dobrobytu.
Guy Verhofstadt zebra³ w ksi¹¿ce pod tytu³em Stany Zjednoczone Europy, forsowan¹ przez
niego, w czasie pe³nienia funkcji premiera Belgii, wizjê kontynuacji zmian dla Unii Europejskiej
poszerzonej do grona 27. pañstw cz³onkowskich. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zebrane w ramy
ksi¹¿ki przemyœlenia premiera jednego z Pañstw Cz³onkowskich s¹ cennym g³osem w debacie.
W przemyœleniach Autora dostrzec mo¿na inspiracje czerpane z teorii funkcjonalizmu, zak³adaj¹cego, ¿e pokój i dobrobyt to wartoœci na tyle uniwersalne, ¿e maj¹ potencja³ ³¹czenia grup
i narodów wczeœniej zwaœnionych – pierwsze zadanie dla nowej Europy. Dostrzega jednak, co
funkcjonaliœci zarzucali EWG, ¿e pañstwa narodowe bêd¹ na forum europejskim reprezentowaæ
w³asne interesy i realizowaæ, w tej perspektywie, podjête decyzje. Sama Unia nie bêdzie mia³a
struktur w³aœciwych do pe³nego i efektywnego pe³nienia przypisanych im funkcji. Deficyt instytucji, ich brak lub te¿ skrêpowanie nadmiern¹ iloœci¹ przepisów, ma zlikwidowaæ oparcie nowego projektu europejskiego na prostszym, a przez to efektywniejszym systemie instytucji, które
poprzez nazwanie ich nomenklatur¹ pañstwow¹, stan¹ siê przystêpniejszymi dla obywateli europejskich. Postulat ten jest zgodny z przekonaniem Karla Deutscha, który uwa¿a³, ¿e proces integracji nie dokonuje siê na p³aszczyŸnie oficjalnych kontaktów miêdzypañstwowych, ale jest
produktem zmian w postrzeganiu rzeczywistoœci przez jednostki buduj¹ce wspólnoty. Jest to
przekonanie, ¿e integracja, a w tym przypadku zrozumienie jej dalszego sensu i jego legitymizowanie, jest warunkowana czy te¿ poprzedzona intensyfikacj¹ wymiany. Brak integracji spo³ecznej, mo¿e byæ przeszkod¹ na drodze integracji politycznej. Neofunkcjonalistyczna koncepcja
stworzenia „superpañstwa” typu federalnego opartego na poszerzonej podstawie terytorialnej
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z zachowaniem suwerennoœci przez jego czêœci sk³adowe, znajduje odbicie w rdzeniu politycznym Unii Europejskiej i okalaj¹c¹ go Organizacj¹ Pañstw Europejskich. Zastanawia fakt, ¿e Autor u¿ywa s³owa „konstytucja” tylko w kontekœcie Projektu Traktatu Konstytucyjnego, swoich
propozycji nie podnosi do rangi konstytucyjnych, lecz, jak siê wydaje, pozostawia woln¹ rêkê,
ewentualnemu przysz³emu Konwentowi, co do sposobu i rangi ich skodyfikowania.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w Polsce w pierwszym kwartale 2007 roku przez wydawnictwo demosEuropa. Jej promocja w Polsce odbi³a siê szerokim echem w œrodkach masowego przekazu,
jak równie¿ przed i po wizycie Autora w Polsce. Ksi¹¿ka liczy 90 ponumerowanych stron, jest
podzielona na krótkie rozdzia³y poprzedzone wstêpem i opatrzone podsumowaniem. Jêzyk nie
zawiera trudnych sformu³owañ, co pozwala na lekk¹, ale wymagaj¹c¹ zaanga¿owania, lekturê.
Zdaniem autora recenzji, czytelnikami ksi¹¿ki winni byæ studenci stosunków miêdzynarodowych, politologii, administracji europejskiej i in. zainteresowani formu³owaniem siê nowego
porz¹dku w Unii Europejskiej i w œwiecie. Ksi¹¿ka winna te¿ trafiæ do r¹k teoretyków i praktyków integracji, zaliczaj¹c te¿ do tej drugiej grupy polityków, przedstawicieli Pañstw Cz³onkowskich Unii. Guy Verhofstadt nie poczyni³ wielkiego dzie³a naukowego, jednak opisa³ swoje
przemyœlenia na temat Unii Europejskiej, i to, z punktu widzenia myœlenia o jej przysz³ym
kszta³cie, nie pozwala na pominiêcie tej pozycji ksi¹¿kowej.

MIKO£AJ J. TOMASZYK
Poznañ

Zbigniew Czachór (red.), Unia Europejska po Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy, Wydawnictwo INPiD UAM,
Poznañ 2006, ss. 167.
Traktat ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy (dalej zwany Traktatem Konstytucyjnym) by³
kolejn¹ z rzêdu, lecz tym razem nieudan¹ prób¹, reformy podstaw prawnych funkcjonowania
Unii Europejskiej. Po wczeœniejszym Traktacie z Amsterdamu i Nicei, które nie wype³ni³y postawionych przed nimi zadañ, przywódcy pañstw cz³onkowskich UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w Laeken w grudniu 2001 r. zdecydowali siê na nowy sposób przygotowania zmian
w prawie pierwotnym, tj. poprzez przygotowanie propozycji rozwi¹zañ poprzez Konwent
maj¹cy byæ cia³em przedstawicieli obywateli Unii Europejskiej. Jednak¿e z powodu odrzucenia
tzw. Konstytucji Europejskiej w referendach przez obywateli Francji i Holandii oraz rezygnacji
przywódców z prób o¿ywienia Traktatu, Konstytucja Europejska przesz³a do historii.
Praca zbiorowa jest dzie³em autorów artyku³ów, którzy s¹ pracownikami albo doktorantami
Instytutu Nauki Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jednak¿e wœród autorów znajduj¹ siê tak¿e osoby z innych oœrodków naukowych z Republiki Federalnej Niemiec (Uniwersytet z Poczdamu oraz Uniwersytet Humboldtów z Berlina).
Pierwszy artyku³ redaktora zbioru pt. Sfera wewnêtrznej i zewnêtrznej aktywnoœci Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy zamieszczony w ksi¹¿ce jest
swoistym zwornikiem ca³ej zawartoœci zbioru. Autor koncentruje siê w pierwszej czêœci na analizie prawnej tego, czym z za³o¿enia mia³ byæ Traktat Konstytucyjny, odnosz¹c siê do jego nazwy, w której wa¿nym elementem jest s³owo „konstytucja” oraz znaczenia jakiego nabiera ono
w kontekœcie powi¹zania ze s³owem „traktat” dla Unii Europejskiej. W dalszej czêœci artyku³u
mamy zaprezentowan¹ analizê postanowieñ Traktatu Konstytucyjnego w Obszarze Wolnoœci,
Bezpieczeñstwa i Sprawiedliwoœci oraz przestrzeni dzia³añ zewnêtrznych i polityki bezpieczeñstwa i obrony UE.
Nastêpny artyku³ w pracy nosi nazwê To¿samoœæ zbiorowa w Unii Europejskiej, w którym
I. Pawe³ Karolewski analizuje powi¹zanie to¿samoœci zbiorowej z modelem obywatelstwa.
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Zgodnie z tez¹ Autora istnieje mo¿liwoœæ przypisania zbiorowej to¿samoœci nie tylko pañstwom
narodowym, z którymi to pojêcie jest zwi¹zane, ale tak¿e z innymi systemami politycznymi, natomiast istnienie i intensywnoœæ owej to¿samoœci zwi¹zane jest modelem obywatelstwa, które
jest specyficzne dla konkretnego typu systemu politycznego. Dla potwierdzenia owej tezy prezentowane zostaj¹ i poddane analizie trzy modele („typy idealne”) obywatelstwa: republikañski,
liberalny i cesarski oraz okreœlony na bazie tych trzech modeli charakter obywatelstwa Unii Europejskiej. Autor wskazujê przede wszystkim na znacznie pierwszego modelu obywatelstwa dla
budowy to¿samoœci zbiorowej w Unii.
Artyku³ Jolanty Bry³y pt. Relacje transatlantyckie w zakresie rozwi¹zywania wybranych
problemów miêdzynarodowych prezentuje stosunki pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi oraz
Uni¹ Europejsk¹ w trzech kluczowych dla kontaktów transatlantyckich kwestiach. Po pierwsze,
problemu proliferacji broni masowej zag³ady; po drugie, terroryzmu miêdzynarodowego oraz
po trzecie, globalnych zmian klimatycznych. Autorka zwraca uwagê na pogorszenie siê stosunków wzajemnych po objêciu w³adzy przez George’a W. Busha, gdy¿ po tym wydarzeniu
jeszcze bardziej wyostrza siê sytuacja, w której zagro¿enia dla bezpieczeñstwa definiowane
przez oba podmioty s¹ praktycznie to¿same, jednak¿e sposoby ich rozwi¹zywania s¹ zasadniczo
odmienne.
Genezê, znaczenie oraz unormowanie praw podstawowych Unii Europejskiej w omawianym
zbiorze analizuje artyku³ Adama Szymaniaka Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Autor przede wszystkim wskazuje na zakres praw, jaki w za³o¿eniu Karta mia³a gwarantowaæ
obywatelom Unii Europejskiej oraz ewentualne mo¿liwoœci kontroli przestrzegania tych praw.
Bardzo wa¿nym elementem jest wskazanie na postawy polityków i komentatorów, co do przedmiotu i znaczenia Karty dla ochrony praw cz³owieka na kontynencie europejskim. Ju¿ na sam
koniec warto przypomnieæ, ¿e Karta zosta³a w³¹czona do Traktatu z Lizbony, a wiêc ma szanse
staæ siê wkrótce, pomimo upadku idei Traktatu Konstytucyjnego, obowi¹zuj¹cym prawem.
W kolejnym artykule pt. Przysz³oœæ integracji europejskiej w kontekœcie polityki spójnoœci
Unii Europejskiej Krzysztof Senger bada zale¿noœæ pomiêdzy postêpem integracji a wzrostem
spójnoœci wewn¹trz Unii Europejskiej. W dalszej czêœci analizuje nowe cele polityki regionalnej
w okresie programowania na lata 2007–2013, wskazuj¹c na nacisk, jaki zosta³ po³o¿ony na zapewnienie rozwoju zasobów ludzkich w realizacji nowej polityki regionalnej. W ostatniej czêœci
artyku³u rozpatrywany jest stosunek integracji do zjawiska globalizacji. Zgodnie z tez¹ Autora
mo¿emy mówiæ o œcis³ym powi¹zaniu tych dwu zjawisk jako wp³ywaj¹cych pozytywnie na siebie, a nie stanowi¹cych swoje przeciwieñstwa.
Artyku³ Miko³aja Tomaszyka Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej – od Traktatów Rzymskich do projektu Traktatu Konstytucyjnego jest wielow¹tkowy. Autor stawia sobie za cel wskazanie perspektyw rozwoju dla Unii po negatywnych wynikach referendów w dwóch pañstwach
cz³onkowskich oraz znaleŸæ Ÿród³a legitymizacji i bytnoœci Unii Europejskiej po upadku systemu komunistycznego i znikniêciu podzia³u œwiata na dwa antagonistyczne bloki. Jednak¿e
pierwszym elementem prezentowanym w artykule jest analiza wyzwañ stoj¹cych przed Uni¹
Europejsk¹ (m.in. globalizacji). Jako perspektywy rozwoju integracji europejskiej s¹ wskazane:
rozszerzanie sk³adu cz³onkowskiego o nowe pañstwa oraz udzielenie odpowiedzi przez najwy¿szych przedstawicieli pañstw cz³onkowskich, co do celu konstrukcji, jak¹ jest Unia Europejska.
Kolejn¹ czêœci¹ w omawianym zbiorze jest artyku³ Moniki Mardas Mechanizmy zarz¹dzania ekonomicznego UE a Traktat Konstytucyjny. Autorka prezentuje problematykê: ewolucji
systemu finansowania Wspólnot Europejskich, uregulowañ prawnych dotycz¹cych sfery finansów w Unii, bud¿etu Wspólnoty m.in. w zakresie jego konstrukcji, procedury uchwalania oraz
zmiany niesione przez Traktat Konstytucyjny. G³ówna teza prezentowana w artykule g³osi, i¿
zmiany niesione przez Konstytucjê Europejsk¹ w zakresie regulacji materii finansów Unii nie s¹
zmianami rewolucyjnymi. W ocenie Autorki jest to negatywne zjawisko, gdy¿ finanse Unii potrzebuj¹ reformy, której owe propozycje nie przynosi³y.
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Artyku³ Anny Potyra³y Wspólny Europejski System Azylowy jest analiz¹ uregulowañ prawnych w Unii Europejskiej w zakresie problemów uchodŸców. Autorka w pierwszej czêœci pokrótce prezentuje historyczne przes³anki zainteresowania Unii t¹ kwesti¹. W kolejnej odnosi siê
do umów dotycz¹cych uchodŸstwa, których stronami s¹ pañstwa cz³onkowskie UE oraz postanowieñ normatywnych na szczeblu UE. Dalsz¹ czêœæ artyku³u stanowi analiza faktycznego
funkcjonowania ustanowionego Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. W ocenie Autorki utworzenie wspomnianego systemu jest wydarzeniem prze³omowym w podejœciu pañstw
cz³onkowskich do problematyki uchodŸców, jednak¿e faktyczne jego dzia³anie mocno odbiega
nadal od za³o¿eñ postawionych przed tym systemem.
Dyskurs europejski w Szwecji autorstwa Andrzeja Marcina Szuszyckiego analizuje dwie kwestie: strukturê dyskursu politycznego dotycz¹cego zagadnieñ integracji europejskiej w Szwecji oraz
stopieñ rozwoju to¿samoœci europejskiej wœród elit politycznych Szwecji. W pierwszej czêœci artyku³u zaprezentowano problemy definicyjno-teoretyczne. Zgodnie z tez¹ Autora dyskurs wp³ywa
w decyduj¹cy sposób na definiowanie swej to¿samoœci przez jednostki ludzkie. Kolejnym elementem jest analiza postaw i preferencji przedstawicieli partii zasiadaj¹cych w parlamencie Szwecji oraz
przywi¹zania do fundamentalnych wartoœci UE. W ocenie Autora to w³aœnie poprzez analizê przywi¹zania do wartoœci fundamentalnych UE najlepiej okreœlaæ to¿samoœci europejsk¹, a nie poprzez
mierzenie poparcia dla przekazywania funkcji pañstwa narodowego na poziom supranarodwy.
Artyku³ Jaros³awa Jañczaka Administracja, procedury decyzyjne, parlament – reformy Republiki Finlandii jako rezultat cz³onkostwa w UE prezentuje wp³yw integracji europejskiej na
zmianê systemu politycznego Finlandii. G³ówne akcenty zostaj¹ po³o¿one na analizê: czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych oddzia³ywuj¹cych na zmianê systemu politycznego, dostosowanie administracji do wymogów funkcjonowania Finlandii jako pañstwa cz³onkowskiego
UE oraz kszta³towanie polityki zewnêtrznej z perspektywy pañstwa cz³onkowskiego. Zgodnie
z wnioskami Autora w Finlandii mamy do czynienia z pewn¹ anomali¹ zmiany systemu politycznego w zwi¹zku z integracj¹ europejsk¹ analizowan¹ z perspektywy miêdzyrz¹dowej
szko³y teorii integracji, gdy¿ dochodzi do wzmocnienia roli parlamentu, a nie rz¹du, co g³osi
wspomniana teoria. Przyczyny tego faktu upatrywane s¹ w ewolucji systemu semiprezydenckiego ku systemowi parlamentarno-gabinetowemu.
Artur Wejkszner w artykule USA – Unia Europejska. Wymuszone partnerstwo czy walka
o hegemoniê? Zastanawia siê nad charakterem relacji pomiêdzy USA a UE, staraj¹c siê odpowiedzieæ na pytanie czy przewagê w nich maj¹ elementy rywalizacji czy mo¿e elementy pragmatycznego podejœcia do wspó³pracy. W pocz¹tkowej czêœci artyku³u Autor prezentuje najwa¿niejsze
czynniki kszta³tuj¹ce stosunki wzajemne wyp³ywaj¹ce jeszcze z czasów zimnej wojny. W dalszej kolejnoœci Autor podejmuje problematykê stosunków postzimnowojennych, jako element
graniczny ich otwarcia wymienia Deklaracjê transatlantyck¹ z 1990 r. Bardzo istotnym elementem analizy relacji wzajemnych jest wspó³praca gospodarcza pomiêdzy UE a USA, co stanowi
wa¿ny element wspó³pracy miêdzy tymi podmiotami, w przeciwieñstwie do znacznie trudniejszej wspó³pracy polityczno-miltarnej. Wed³ug Autora w nadchodz¹cej przysz³oœci w stosunkach
USA–UE przewagê osi¹gn¹ czynniki wspó³pracy miêdzy tymi podmiotami.
Oceniaj¹c wartoœæ ca³ego zbioru na pocz¹tek nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ sformu³owanie zawarte w jego tytule odnosi siê do pewnej sytuacji w Unii Europejskiej, w pañstwach cz³onkowskich UE oraz jej otoczeniu zewnêtrznym, jaka zaistnia³a po podjêtej próbie reformy traktatowej
zwi¹zanej z przygotowaniem Konstytucji Europejskiej. Tym samym zawartoœæ zbioru prezentuje ró¿ne aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej i pañstw cz³onkowskich w aspekcie integracji europejskiej, a nie skupia siê tylko na samym Traktacie Konstytucyjnym, co jest bez
w¹tpienia ogromn¹ zalet¹ tej publikacji. Wa¿nym elementem jest ró¿ne podejœcie metodologiczne autorów artyku³ów, gdy¿ pozwala ono zauwa¿yæ pewne nowe trendy zwi¹zane z tego typu
publikacjami, w du¿ej czêœci jest to zwi¹zane z faktem wspomnianym na wstêpie, tj. udzia³em
w publikacji osób z instytucji naukowych z Niemiec.
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Ksi¹¿ka Unia Europejska po Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy jest wielow¹tkow¹ publikacj¹ odwo³uj¹c¹ siê do obecnego stanu integracji europejskiej, funkcjonowania pañstw narodowych w powi¹zaniu z Uni¹ Europejsk¹ oraz stosunków zewnêtrznych Unii,
godn¹ polecenia ka¿demu zajmuj¹cemu siê problematyk¹ Unii Europejskiej.

ADAM JASKULSKI

Irma S³omczyñska, Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony.
Uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2007, ss. 408.
Pierwotnym obszarem, w którym dokonywa³a siê integracja europejska by³a sfera gospodarcza.
Pomimo, ¿e ju¿ w latach 50-tych XX wieku podejmowano próby zacieœniania wspó³pracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, z powodów oporów przede wszystkim Francji, pocz¹tki
wspó³pracy politycznej pañstw cz³onkowskich Wspólnot Europejskich datuje siê na lata siedemdziesi¹te XX w. Prze³omem w tej wspó³pracy by³ Traktat z Maastricht, który wprowadza³ postanowienia
o Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (WPZiB), tzw. „II filar” Unii Europejskiej. Jednak¿e postanowienia o WPZiB, które wesz³y w ¿ycie w 1993 r. bardzo szybko zosta³y negatywnie
zweryfikowane przez nieporozumienia i brak wspó³pracy pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE.
Podjête próby zmiany nieefektywnych zapisów Traktatowych zwi¹zane by³y m.in. z zabiegami
maj¹cymi na celu stworzenie struktur militarnych i wyposa¿enia Unii w zdolnoœci bojowe w celu
prowadzenia operacji wojskowych. Pocz¹tkowo starano siê zgodnie z koncepcj¹ przyjêt¹ w roku
1993 powi¹zaæ UE z reaktywowan¹ Uni¹ Zachodnioeuropejsk¹. W póŸniejszym okresie zrezygnowano jednak z tych zamiarów i po porozumieniu brytyjsko-francuskim dosz³o do powo³ania w ramach WPZiB na podstawie art. 17 TUE Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO).
Ksi¹¿ka Irmy S³omczyñskiej Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony. Uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie podejmuje w³aœnie problematykê zagadnienia, jakim jest tworzenie polityki bezpieczeñstwa i obrony, która zgodnie z zapisami Traktatu o Unii Europejskiej,
mo¿e w przysz³oœci prowadziæ do wspólnej obrony.
Omawiana ksi¹¿ka podzielona jest na trzy czêœci, z których ka¿da sk³ada siê z trzech rozdzia³ów podzielonych na podrozdzia³y. Oczywiœcie ca³oœæ dope³nia wprowadzenie i podsumowanie oraz bibliografia, spis rysunków i tabel.
Czêœæ pierwsza poœwiêcona jest uwarunkowaniom EPBiO. Autorka w trzech rozdzia³ach
prezentuje uwarunkowania: podsystemowe, œrodowiskowe oraz systemowe. Te pierwsze zdefiniowane s¹ jako interesy w zakresie bezpieczeñstwa wyra¿ane przez poszczególne pañstwa
cz³onkowskie, w³aœnie z racji faktu wyp³ywania ich „z wnêtrza pañstw cz³onkowskich”, otrzymuj¹ miano podsystemowych. Interesy te sk³adaj¹ siê natomiast z elementów sprzecznych,
komplementarnych oraz identycznych. S¹ to m.in.: przetrwanie i bezpieczeñstwo pañstwa, jego
suwerennoœæ czy rozwój i jego to¿samoœæ – w zakresie elementów identycznych. W przypadku
sprzecznych interesów s¹ to, np. interesy: zale¿ne od po³o¿enia geopolitycznego, uzasadniane
doœwiadczeniem historycznym czy pojmowaniem w³asnego bezpieczeñstwa. Natomiast w zakresie interesów komplementarnych mo¿na m.in.: wyró¿niæ: przeciwdzia³anie wyzwaniom i zagro¿eniom bezpieczeñstwa czy promowanie wspólnych wartoœci i celów (pokój, bezpieczeñstwo,
stabilnoœæ). Jako g³ówne osie podzia³u wœród pañstw cz³onkowskich mo¿na wskazaæ podzia³ na:
pañstwa o aspiracjach do odgrywania roli globalnej i pozosta³e, pañstwa neutralne i prowadz¹ce
politykê zaanga¿owania w sojusze militarne oraz pañstwa powi¹zane blisko ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i optuj¹ce za wspó³prac¹ z tym pañstwem oraz pañstwa bêd¹ce przeciw bliskiej wspó³pracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
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Rozdzia³ drugi analizuje uwarunkowania œrodowiskowe, tj. uwarunkowanie wyp³ywaj¹ce
z otoczenia systemu. Trzy g³ówne punkty dotycz¹: wspó³pracy miêdzy Stanami Zjednoczonymi
Ameryki a Uni¹ Europejsk¹, skutków uczestnictwa pañstw cz³onkowskich UE w organizacjach
miêdzynarodowych (NATO, OBWE, Rada Europy czy ONZ) oraz charakteru podmiotowoœci
Unii Europejskiej i jej wp³ywu na pozycjê miêdzynarodow¹ UE.
Trzeci rozdzia³ (uwarunkowania systemowe) wskazuje przede wszystkim na podstawy
prawne funkcjonowania EPBiO oraz decyzje pañstw cz³onkowskich zwi¹zane z t¹ struktur¹,
chocia¿by próby reform EPBiO oraz decyzjê podejmowane przez pañstwa cz³onkowskie poza
forum Unii Europejskiej w formule dwustronnej lub wielostronnej. Podstawowe znacznie mia³y
w tym aspekcie decyzje zwi¹zane z porozumieniem brytyjsko-francuskim dotycz¹cym powo³ania do ¿ycia EPBiO i jej za³o¿eñ.
W drugiej czêœci ksi¹¿ki Autorka dok³adnie przedstawia struktury EPBiO. Instytucje zosta³y
podzielone na trzy grupy (struktury formu³owania strategii politycznej, struktury opracowywania taktyki dzia³ania i struktury formowania operacji), ka¿da grupa zaprezentowana w innym
rozdziale. W ramach tej czêœci opisano: Radê Europejsk¹, Radê ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych, COREPER, Parlament Europejski, Instytut Studiów Bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, Europejskie Kolegium Bezpieczeñstwa i Obrony, Europejsk¹ Agencjê Obrony, Centrum
Satelitarne (grupa pierwsza), Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds.
WPZiB, Sekretariat Generalny Rady, Komitet Polityczny i Bezpieczeñstwa, Komitet Wojskowy
Unii Europejskiej, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej, Komitet ds. Cywilnych Aspektów
Zarz¹dzania Kryzysami, Komisjê Europejsk¹ (grupa druga), Komórki Planistyczne, Komitet
Wspó³uczestników, Mechanizm Finansowania Operacji (grupa trzecia). Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ wszelkie instytucje „wyspecjalizowane”, tj. stworzone dla funkcjonowania EPBiO,
gdy¿ w tym przypadku bardzo dynamiczny rozwój nowych struktur wskazuje na próbê wzmacniania tych specyficznych polityk bezpieczeñstwa i obrony poprzez instytucjonalizacjê dzia³añ UE.
Trzecia czêœæ ksi¹¿ki dotyczy prezentacji praktycznej realizacji zadañ w ramach EPBiO. Po
pierwsze (rozdzia³ siódmy), analizie zostaje poddana Europejska Strategia Bezpieczeñstwa
z 2003 r., która jest podstawowym dokumentem okreœlaj¹cym zagro¿enia i wyzwania stoj¹ce
przed Uni¹ Europejsk¹ oraz definiuj¹cym œrodki i metody dzia³ania, jakie UE ma wykorzystywaæ w rozwi¹zywaniu problemów z zakresu bezpieczeñstwa. Po drugie (rozdzia³ ósmy), w tej
czêœci przedstawiony zostaje przebieg, z jednej strony projektowania rozwoju zasobów cywilnych i wojskowych (tzw. cele operacyjne), a z drugiej strony ich faktyczna realizacja. Po trzecie
(rozdzia³ dziewi¹ty), przedstawione zostaj¹ z wielk¹ dok³adnoœci¹ operacje cywilne i militarne
prowadzone przez UE w ramach zarz¹dzania kryzysami.
Zgodnie z ocen¹ Autorki, Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony jest obecnie na etapie
rozwoju, który pozwala tylko i wy³¹cznie na prowadzenie operacji zarz¹dzania kryzysami, natomiast
nie jest mo¿liwe, pomimo deklaracji decydentów UE i niektórych pañstw cz³onkowskich, prowadzenie dzia³añ militarnych w konfliktach o wysokiej intensywnoœci. Operacje prowadzone w ramach
EPBiO, zdaniem Autorki, tak jak by³o to do tej pory, bêd¹ prowadzone w obszarach zagra¿aj¹cych
stabilnoœci UE (np. Bliski Wschód) oraz w obszarach, które w perspektywie œrednio- i d³ugookresowej mog¹ staæ siê cz³onkami UE (np. Boœnia i Hercegowina). W kwestii przysz³ej ewolucji i rozwoju
EPBiO, wed³ug I. S³omczyñskiej, nie nast¹pi w najbli¿szym czasie ¿aden prze³om. W dalszym ci¹gu
pozostanie ona przede wszystkim instrumentem zarz¹dzania kryzysami. Najwiêkszy wp³yw, w ocenie Autorki, zwa¿ywszy na miêdzyrz¹dowy charakter EPBiO, na jej funkcjonowanie, podobnie jak
do tej pory bêd¹ mia³y trzy pañstwa: Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
Ksi¹¿ka autorstwa Irmy S³omczyñskiej jest pierwsz¹ w polskiej literaturze, która w tak szeroki
i kompleksowy sposób obejmuje stosunkowo m³od¹ formê wspó³pracy pañstw cz³onkowskich,
jak¹ jest Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony. Wydawnictwo to wybija siê bardzo mocno na tle wczeœniejszych opracowañ, które ogranicza³y siê do przedstawienia historii EPBiO, podstaw prawnych i wymienienia operacji prowadzonych w jej ramach. Autorka, oprócz tematyki
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dostêpnej polskiemu czytelnikowi we wczeœniejszych publikacjach innych autorów, analizuje
uwarunkowania, które maj¹ podstawowy wp³yw na kszta³t i funkcjonowanie EBPiO, nie ograniczaj¹ siê one tylko do najwa¿niejszych pañstw Unii Europejskiej, ale prezentuj¹ tak¿e interesy
mniej znacz¹cych cz³onków UE. Do tego w trzeciej czêœci dochodzi szczegó³owa prezentacja
Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa oraz budowy zdolnoœci operacyjnych UE w zakresie zarz¹dzania kryzysami. Ca³oœæ dope³nia bardzo dok³adny opis prowadzonych misji cywilnych i wojskowych. Warto zwróciæ uwagê tak¿e na wykorzystywane pozycje bibliograficzne, które stanowi¹
w wiêkszoœci wypadków publikacje zagraniczne, co spowodowane jest m.in. niskim zainteresowaniem tym tematem w naszym kraju oraz wykorzystywanie szerokiego spektrum dokumentów
dotycz¹cych EPBiO, a tak¿e polityk bezpieczeñstwa i obrony prowadzonych przez poszczególne
pañstwa cz³onkowskie. Dlatego te¿ bibliografia mo¿e stanowiæ wa¿n¹ wskazówkê dla poszukuj¹cych bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych tematyki zawartej w ksi¹¿ce. Zasadniczo
jedynym mankamentem, który mo¿na zarzuciæ tej ksi¹¿ce, z którego zreszt¹ Autorka na wstêpie siê
t³umaczy, jest nieuwzglêdnienie roli pañstw, które sta³y siê cz³onkami UE po 2004 r., w kszta³towaniu Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony. Przez ten fakt traci siê z pola widzenia mo¿liw¹
ewolucjê EPBiO pod wp³ywem interesów dwunastu nowych pañstw cz³onkowskich.
Ksi¹¿kê autorstwa Irmy S³omczyñskiej, mo¿na poleciæ wszystkim zainteresowanym rozwojem
i funkcjonowaniem polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, a w szczególnoœci tym,
dla których aspekt militarny wspó³pracy pañstw cz³onkowskich UE jest najbardziej interesuj¹cy.

ADAM JASKULSKI

Zbigniew Czachór (red.), 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska miêdzy integracj¹ a atomizacj¹…, WN INPiD UAM, Poznañ
2007, ss. 337.
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa poznañskiego UAM od wielu lat zajmuje siê
analiz¹ teorii integracji europejskiej, czego zwieñczeniem jest powstanie w 2004 roku Pracowni
Badañ nad Integracj¹ Europejsk¹. Publikacja 50 lat i co dalej? Europa i Unia Europejska miêdzy
integracj¹ a atomizacj¹… jest efektem dwóch wydarzeñ naukowych, których organizatorem
obok wspomnianej Pracowni by³ równie¿ Oœrodek Badañ i Edukacji Europejskiej. Kompilacja
materia³ów pochodz¹cych z konwersatorium badawczego pt. „Integracja versus atomizacja.
W poszukiwaniu nowych teorii oraz konstrukcji analitycznych wyjaœniaj¹cych dynamikê zmian
w systemie Europy i Unii Europejskiej”, które mia³o miejsce w listopadzie 2006 r. oraz referatów z konferencji naukowej poœwiêconej 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, da³a
asumpt do powstania powy¿szej pracy pod redakcj¹ naukow¹ prof. Zbigniewa Czachóra.
Na treœæ publikacji sk³adaj¹ siê dwadzieœcia dwa artyku³y naukowe traktuj¹ce czêsto w doœæ
szeroki sposób kwestiê integracji europejskiej, jak i sam¹ Uniê Europejsk¹ (UE). Teksty zawarte
w ksi¹¿ce podzielono na cztery zasadnicze grupy. Intencj¹ owej recenzji nie jest streszczanie ca³oœci, w zwi¹zku z czym spoœród wspomnianych grup omówione zostan¹ najciekawsze rozprawy.
W pierwszej z grup poruszaj¹cej kwestiê m.in. teorii integracji, zosta³ umieszczony tekst poznañskiego wyk³adowcy. Prof. Andrzej Ga³ganek w swym artykule zatytu³owanym Neoœredniowieczna analogia jako proces atomigracji wprowadzi³ pojêcie, które jest po³¹czeniem terminów
atomizacji i integracji. Atomigracja jest procesem, którego Ÿróde³ na poziomie lokalnym, jak i ponadpañstwowym (systemowym) Autor dopatruje siê w neoœredniowiecznej koncepcji, zestawiaj¹c j¹ z teori¹ fragmentacji i konsolidacji Stuart J. Kaufmana. Uwa¿a, i¿ analogia neoœredniowieczna
jest u¿yteczn¹ przy opisie i rozumieniu wspó³czesnych stosunków miêdzynarodowych, czyli postêpuj¹cej atomizacji przez samookreœlanie sk³adowych systemu oraz wprowadzenia re¿imu
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ekonomicznego o zasiêgu miêdzynarodowym, czego przyk³adem jest funkcjonowanie Unii. Ów
artyku³ jest rozbudowanym esejem naukowym omawiaj¹cym teoriê integracji przez pryzmat
kontinuum rozpadu i ³¹czenia siê systemu miêdzynarodowego.
Druga grupa artyku³ów obejmuje tematyk¹ m.in. kwestie podstawowych pojêæ integracji, to¿samoœci, jêzyka, antagonizmów oraz religijnoœci Europy. Spoœród tekstów zakwalifikowanych
do tej¿e grupy warto wskazaæ na Kryzys to¿samoœci europejskiej autorstwa prof. Stanis³awa Konopackiego, który wychodzi w swych rozwa¿aniach od pojêcia „Innego” zaczerpniêtego z lektury
Ryszarda Kapuœciñskiego. Owe stworzenie przez Europejczyków przeciwwagi konstytuowa³o
do tej pory ich to¿samoœæ. Jednak¿e Stary Kontynent wraz ze sw¹ kultur¹ dotar³ do pewnego
ekstremum. Aby Unia Europejska mog³a dalej egzystowaæ i rozwijaæ siê potrzebuje nowego
oparcia, skonstruowania aktualnego modelu to¿samoœci od podstaw. Punktem wyjœcia, zdaniem
profesora, jest zredefiniowanie odmiennoœci Europy, jako tej, która konstytuuje siê w tym co
okreœlano jako inne. Nie mniej wa¿ne jest branie odpowiedzialnoœci za poszanowanie uniwersalnych praw i ró¿norodnoœci, na co wskazuje przytaczany Jacques Derrida.
Na trzeci¹ grupê, poruszaj¹c¹ kwestiê uwarunkowañ wewnêtrznych i zewnêtrznych integracji oraz problematykê integracji Polski z UE, sk³ada siê piêæ referatów, z których wartym omówienia jest Dynamika procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu w 2007 roku, autorstwa
dr Beaty Przybylskiej-Maszner. Problem rozwoju Wspólnoty jest kwesti¹ wyj¹tkowo aktualn¹
i dynamiczn¹. Zdaniem Autorki, tempo rozszerzania struktur unijnych musi ulec zwolnieniu na
rzecz wzmocnienia nadwerê¿onych procedur, które winny staæ na stra¿y budowania wspólnoty
gospodarczej, handlowej, jak równie¿ wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa. Artyku³, co równie wa¿ne, ukazuje nam lapidarny rys historyczny najwa¿niejszych wydarzeñ
w 50-letniej historii Wspólnot Europejskich.
Ostatnie szeœæ artyku³ów porusza tematy zwi¹zane z polityk¹ wspólnotow¹ i zadaniami, które stoj¹ przed Uni¹ Europejsk¹. Witold Ostant z Instytutu Zachodniego wskazuje w swym tekœcie1 na zjawisko, jakim jest wspó³praca pañstw cz³onkowskich UE w ramach Europejskiego
Biura Policji w walce z terroryzmem miêdzynarodowym. Choæ Biuro funkcjonuje od roku 1998
to jego kompetencje poszerzano kilkukrotnie. Autor artyku³u wskazuje, i¿ wydarzenia z 11 wrzeœnia by³y przyczyn¹ wskazania nowych zadañ Europol’owi w postaci transgranicznej walki
z terroryzmem. Pytaniem otwartym jest, czy i kiedy europejska agenda policyjna sw¹ struktur¹
i dzia³aniem zacznie przypominaæ FBI? Gdy¿, co do potrzeby rozwoju Biura w tym kierunku,
autor owej rozprawy zdaje siê nie mieæ w¹tpliwoœci.
Warto podkreœliæ, i¿ praca pod redakcj¹ prof. Zbigniewa Czachóra mimo kilku b³êdów edytorskich zas³uguje na uwagê, z racji szerokiego ujêcia kwestii zarysowanej w temacie niniejszej
publikacji. Mnogoœæ autorów gwarantuje w tym przypadku wielop³aszczyznowe spojrzenie na
problem integracji i dezintegracji transnarodowej UE, która nie ma swego precedensu w skali,
ani czasie. Drug¹ wa¿n¹ kwesti¹, na któr¹ warto zwróciæ uwagê przy tej¿e pracy zbiorowej jest
integracja œrodowiska akademickiego. Oprócz autorów zwi¹zanych z poznañskim Uniwersytetem, pojawi³y siê równie¿ osoby z uczelni ³ódzkiej, warszawskiej oraz Ambasady RP w Dublinie. Nale¿y ostatecznie podkreœliæ, i¿ 50 lat i co dalej?... winna byæ lektur¹ obowi¹zkow¹ ka¿dej
osoby pragn¹cej spojrzeæ na problematykê integracji europejskiej wielowymiarowo. Dychotomiczna optyka procesów integracji w kategoriach homogenizacji b¹dŸ atomizacji coraz czêœciej
przestaje byæ wystarczaj¹c¹, a niniejsza praca jest tego potwierdzeniem.

B£A¯EJ GRYGO

1

Europejski Urz¹d Policji – Europol, jako instrument przeciwdzia³ania terroryzmowi w ramach
kompetencji przedmiotowych Unii Europejskiej.
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