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STRESZCZENIE 
Parlament Europejski – wierny woli Jeana Monneta i jego najbliższych współpracowników, którzy 
marzyli o tym, by jego rodzinny dom stał się miejscem otwartym dla młodych ludzi – w tym miejscu 
pamięci dostępnym do zwiedzania stworzył idealną przestrzeń dla tych, którzy pragną się 
dowiedzieć, jak działa Unia Europejska, oraz poznać otoczenie, w którym żył i pracował jeden z 
architektów dzisiejszej Europy. 

To właśnie tam dojrzało wiele projektów pierwszorzędnej wagi dla przyszłości Francji i Europy. W 
pobliżu Paryża, a jednocześnie z dala od gwaru stolicy Francji, Jean Monnet mógł pracować nad 
swoją wizją pokoju i jedności europejskiej. Parlament Europejski zakupił ten dom w 1982 r. Dom 
Jeana Monneta, którym obecnie zarządza bezpośrednio Dom Historii Europejskiej, ukazuje w formie 
stałej wystawy i treści multimedialnych zarówno prywatny świat Monneta, jak i jego losy i życiową 
misję. Dom Jeana Monneta, któremu w 2013 r. nadano francuski znak jakości „Maison des Illustres”, 
należy również do Sieci Domów Polityków i Fundacji Wielkich Europejczyków (Réseau des maisons 
politiques et des fondations des grands Européens), którą koordynuje Parlament Europejski.  

W ostatnim czasie Parlament tchnął nowego w ducha w Dom Jeana Monneta, aby dzięki nowym 
działaniom i licznym wydarzeniom organizowanym w Houjarray przybliżyć dokonania Monneta i 
propagować wśród szerokiej publiczności wyznawane przez niego wartości – pokój i solidarność.  

Niniejszy briefing stanowi aktualizację wersji opublikowanej we wrześniu 2019 r.  
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Od prawie czterdziestu lat Parlament Europejski jest właścicielem domu, w którym Jean Monnet, 
jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej, spędził ostatnie lata życia. W grudniu 1982 r. Parlament 
zakupił dom Monneta w Houjarray (osada w departamencie Yvelines położona w pobliżu Monfort-
l’Amaury, w odległości 45 km na południowy-zachód od Paryża), w którym Monnet mieszkał i 
pracował przez ponad trzydzieści lat. To właśnie w tym domu w 1975 r. Jean Monnet otrzymał z rąk 
swojego rodaka Georges’a Spénale’a, ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 
złoty medal Parlamentu Europejskiego za decydujący wkład w budowę zjednoczonej Europy1. Tam 
też w kwietniu 1976 r. dowiedział się o podjętej w Luksemburgu decyzji Rady Europejskiej o 
przyznaniu mu tytułu „Honorowego Obywatela Europy”2. 

Jean Monnet – ojciec założyciel Europy 
Jean Monnet nabył to dawne gospodarstwo w 1945 r., po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. W 
tym czasie, jako były zastępca sekretarza generalnego Ligi Narodów i międzynarodowy finansista, 
przygotowuje się do objęcia stanowiska pierwszego dyrektora Komisariatu Generalnego Planu 
Modernizacji i Rozwoju Francji. To z racji tej funkcji będzie aktywnie zaangażowany w zarządzanie i 
dystrybucję zasobów w ramach planu Marshalla na rzecz odbudowy Europy. A potem nastąpi 
niezwykle ważne wydarzenie – pojednanie francusko-niemieckie, które nada kształt zjednoczonej 
Europie3. 

Monnet, który pragnie przenieść się na 
wieś, gdzie każdego ranka przed 
udaniem się do biura będzie mógł 
rozkoszować się spacerem4, odkrywa to 
miejsce dzięki siostrze, która już 
wcześniej zamieszkała w miejscowości 
na skraju lasu Rambouillet. Bez wahania 
kupuje dom kryty strzechą w Houjarray 
od szwedzkiego lekarza, który po 
śmierci żony, tragicznie zmarłej w 
wyniku bombardowania pod koniec 
wojny, postanowił powrócić do Szwecji. 
Bez przeprowadzania większych prac 
remontowych Monnet z rodziną szybko 
się tam urządzają.  

To właśnie w tym domu zrodziła się idea 
planu Schumana, która zaowocowała w 
1952 r. powstaniem Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)5. To 
również w tym miejscu wiele lat później 
Jean Monnet będzie pisać pamiętniki 

oraz gościć wielu europejskich przywódców i szefów państw, którzy będą prosić go o rady i 
komentarze na temat bieżących wydarzeń6. To także tam Monnet lubi rozmawiać przy kominku z 
dziennikarzami i wybitnymi publicystami reprezentującymi prasę międzynarodową. Tam też w 
otoczeniu bliskich Monnet umiera 16 marca 1979 r. i zostaje pochowany po skromnej uroczystości 
na małym cmentarzu w Bazoches-sur-Guyonne. 

 
Zdjęcie zrobione wiosną 1950 r. w ogrodzie Houjarray w 
trakcie przygotowywania planu Schumana. Od lewej do 
prawej: Bernard Clappier, dyrektor gabinetu ministra Roberta 
Schumana, Robert Schuman, francuski minister spraw 
zagranicznych, i Jean Monnet, komisarz generalny ds. planu 
modernizacji i rozwoju. 
Źródło: Parlament Europejski. 
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Zakup domu Jeana Monneta przez Parlament Europejski 
Nie tracąc czasu, już w kolejnych tygodniach kilku przyjaciół i byłych bliskich współpracowników 
Jeana Monneta zwróciło uwagę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Emilia Colomba na 
celowość zakupu tego domu, argumentując, że stanowi on część wspólnego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego Europejczyków7. Niektórzy bliscy przyjaciele Monneta pamiętali, że na 
krótko przed śmiercią wyraził on życzenie, by w przyszłości w domu tym gościli młodzi ludzie8. Kilka 
miesięcy później, pomimo negatywnej opinii kwestorów9, Parlament zapisał wydatki na jego zakup 
we wstępnym budżecie na rok 1980 r. Następnie w grudniu 1981 r. Prezydium Parlamentu 
Europejskiego w poszerzonym składzie zatwierdziło decyzję o zakupie domu Jeana Monneta po 
cenie sprzedaży uaktualnionej przez francuską Dyrekcję Własności Ziemskiej. Jednak zakup można 
było sfinalizować przed notariuszem10 dopiero po śmierci wdowy po Monnecie – Silvii – w sierpniu 
1982 r. 

Z uwagi na reguły prawne i formalności sprawa 
ta nie była taka prosta. Niektórzy w 
Sekretariacie Generalnym byli bowiem 
sceptycznie nastawieni do możliwości zakupu 
przez Parlament Europejski domu osobistości, 
która nigdy nie była członkiem Zgromadzenia 
Europejskiego11, i to oddalonego od miejsc 
pracy Parlamentu bądź stolicy państwa 
członkowskiego. Inni bardziej obawiali się 
skomplikowanych procedur prawnych i 
budżetowych. Dlatego też nowy 
przewodniczący Parlamentu Pieter (Piet) 
Dankert niezwłocznie zwrócił się do 
przewodniczącego Komisji Gastona Thorna, 
aby ustalić dalsze kroki, w razie gdyby władza 
wykonawcza zechciała przyłączyć się do 
Zgromadzenia przy zakupie budynku12.  

W przekonaniu, że inicjatywa ta przyczyni się do 
wspólnych wysiłków instytucji na rzecz 
uwrażliwienia opinii publicznej na ideę 
zjednoczonej Europy, na mocy art. 211 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (EWG) odnoszącego się do reprezentacji Wspólnot Europejskich, Komisja wolała 
jednak przekazać uprawnienia przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w celu wzmocnienia 
jego pozycji i upoważnienia go do zakupu domu Jeana Monneta w imieniu trzech Wspólnot (EWWiS, 
EWG i Euratom)13. Jednocześnie Parlament upewnił się we francuskim ministerstwie gospodarki i 
finansów (którym w owym czasie kierował Jacques Delors), że w przypadku tej transakcji może 
zostać zwolniony z podatku od zakupu nieruchomości przy wpisaniu aktu do ksiąg wieczystych we 
właściwym wydziale wieczystoksięgowym14. 

Prezydium Parlamentu Europejskiego pragnęło przede wszystkim przyczynić się do zachowania 
europejskiego dziedzictwa historycznego i dokonać symbolicznego aktu uhonorowania pamięci 
Jeana Monneta. Innymi słowy, zależało mu na tym, by to emblematyczne miejsce naznaczone 
historią zjednoczenia Europy było szerzej znane i by tętniło życiem. W owym czasie celem było 
zatem szybkie przywrócenie budynku do stanu używalności z zamiarem udostępnienia go 
Wspólnotom Europejskim z przeznaczeniem na działalność niedochodową. 

Ośrodek spotkań i informacji na temat integracji europejskiej 
Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Młodzieży, Kultury, Publikacji, Informacji i Sportu 
przedstawiła w niedługim czasie szereg propozycji dotyczących wykorzystania potencjału domu 

 
Jean Monnet w trakcie codziennego porannego 
spaceru na łonie natury, 1952 r.  
© Agence Rapho, Sabine Weiss. 
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Jeana Monneta. Na miejscu zorganizowano kilka wizyt członków wspomnianej komisji. Posłowie 
zaproponowali między innymi, by po renowacji nieruchomości i dużego ogrodu dom ten stał się 
ośrodkiem spotkań i informacji na temat integracji europejskiej. Zwrócili szczególną uwagę, że 
należy zachować rodzinny charakter tego miejsca i doprowadzić dom do stanu, w jakim znajdował 
się on pod koniec życia Jeana Monneta15. Jednocześnie agencjom odpowiedzialnym za 
komunikację zlecono także przedstawienie konkretnych propozycji wykorzystania obiektu. Zadanie 
to było jednak skomplikowane, gdyż z wiejskiej posiadłości wywieziono wszystkie meble i archiwa, 
które w 1978 r. zostały przetransportowane do siedziby Fundacji im. Jeana Monneta na rzecz Europy 
mieszczącej się w Lozannie. Celem fundacji mającej siedzibę w posiadłości Dorigny nad brzegiem 
Jeziora Genewskiego jest wniesienie wkładu w dążenia służące integracji europejskiej, a jej 
działalność jest inspirowana myślą, metodami i działaniami Jeana Monneta (do jej zadań należy 
organizacja konferencji i sympozjów, przyjmowanie naukowców, publikacje itp.). 

Dawni współpracownicy Jeana Monneta podjęli ze swojej strony działania zmierzające do 
stworzenia w Paryżu Stowarzyszenia Przyjaciół Jeana Monneta mającego na celu kultywowanie 
pamięci o Jeanie Monnecie, jego dokonaniach i wyznawanych przez niego wartościach. 
Stowarzyszenie to powstało w 1986 r. Krótko po tym postanowiło przygotować obchody 
wypadającej w 1988 r. setnej rocznicy urodzin Jeana Monneta i otrzymało dotację od Rady Regionu 
Ile-de-France na cel odtworzenia biura Monneta i jego biblioteki, a tym samym lepszego 
odzwierciedlenia ducha tamtej epoki16. Stowarzyszenie podjęło również starania, by gromadzić 
przedmioty i pamiątki należące do Monneta (książki, obrazy, zdjęcia, faksymile rękopisów i 
korespondencji, lampę górniczą, popielniczkę upamiętniającą stworzenie wspólnego rynku stali 
itp.) w celu przywrócenia temu miejscu autentyczności dzięki przedmiotom ilustrującym życie i 
dokonania Jeana Monneta17. 

Dom Jeana Monneta, przekształcony w 
muzeum poświęcone życiu dawnego 
właściciela i centrum informacji na temat 
funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, 
mógł zatem zostać otwarty dla publiczności. 
Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 12 
czerwca 1987 r. w obecności byłych 
przewodniczących Parlamentu Pierre’a 
Pflimlina i Simone Veil. Fundacja z Lozanny 
dostarczyła tablice wystawowe stanowiące 
część stałej wystawy oraz materiały 
audiowizualne na temat życia Jeana Monneta 
i początków zjednoczenia Europy. 
Wydarzeniu temu towarzyszyły sprzyjające 
warunki polityczne: instytucje wspólnotowe 
ogłosiły rok 1988 „Europejskim Rokiem Jeana 
Monneta”, by uczcić setną rocznicę jego 
urodzin18. Rok ten obfitował we Francji i 
innych państwach członkowskich Wspólnoty 
w uroczystości i wydarzenia takie jak wystawy 
czy sympozja uniwersyteckie, wprowadzono do obiegu znaczek pocztowy upamiętniający Jeana 
Monneta, umieszczano tablice pamiątkowe oraz popiersia Jeana Monneta w miejscach publicznych, 
organizowano konkursy w szkołach oraz nadawano programy telewizyjne i audycje radiowe 
poświęcone Jeanowi Monnetowi. W związku z tymi obchodami prezydent Francji François 
Mitterand ogłosił swoją decyzję o przeniesieniu prochów Jeana Monneta do paryskiego Panteonu19. 
W 1990 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Jeana Monneta i Parlament Europejski podpisały umowę, na 
mocy której temu ostatniemu powierzono zadanie wykorzystania obiektu i zarządzania nim, za co 
odpowiedzialne jest Biuro Informacyjne PE w Paryżu20. 

 
12 lipca 1987 r. – w obecności między innymi byłych 
przewodniczących Parlamentu Europejskiego 
Pierre’a Pflimlina i Simone Veil – prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Jeana Monneta Étienne 
Hirsch odsłonił tablicę pamiątkową, która 
przypomina o obecności Jeana Monneta w 
Houjarray w latach 1945–1979.  
Źródło: Parlament Europejski. 



Dom Jeana Monneta: europejskie miejsce pamięci 

5 

Nowe zadania domu Jeana Monneta 
Niedawno Parlament Europejski podjął decyzję 
o pełniejszym wykorzystaniu obiektu dzięki 
wprowadzeniu w tym miejscu wielu nowych 
działań. W związku z powyższym podjęto prace 
w celu powiększenia sali konferencyjnej i 
przekształcenia hektarowego parku 
otaczającego dom. W parku tym wytyczono 
ścieżki, aby wyznaczyć szlak prowadzący przez 
niewielki amfiteatr, którego trybuny mogą 
pomieścić do czterdziestu osób. Niedługo na 
przyległym terenie zakupionym przez Parlament 
Europejski powstanie również baza noclegowa. 
Dostępny jest także sklep z pamiątkami 
oferujący książki, przedmioty kojarzące się z 
Europą i broszury turystyczne. Dom Jeana 
Monneta, otwarty przez cały rok, gości rocznie 
kilka tysięcy odwiedzających, którzy uczestniczą 
w działaniach dydaktycznych, konferencjach, warsztatach tematycznych, seminariach zawodowych 
lub wydarzeniach prywatnych. Od 2013 r. ma on prawo do używania znaku jakości „Maison des 
Illustres”. Francuskie ministerstwo kultury przyznaje ten znak obiektom, których misją jest 
pielęgnowanie i przekazywanie pamięci o kobietach i mężczyznach, którzy wpisali się na karty 
historii politycznej, społecznej i kulturalnej Francji. 

Od 1 lipca 2018 r. to Dom Historii Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Parlamentu 
Europejskiego – DG COMM) zarządza bezpośrednio obiektem i dysponuje obecnie zespołem 
prowadzącym działalność na miejscu. Aby poprawić widoczność obiektu w Houjarray, Dom Historii 
Europejskiej jest odpowiedzialny za przyjmowanie odwiedzających, opracowanie programu 
kulturalnego i edukacyjnego, strategię komunikacyjną i współpracę z mediami, organizację 

wydarzeń, rozwój partnerstw 
instytucjonalnych, jak również 
za zarządzanie zbiorami i 
eksponatami. Natomiast 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jeana Monneta pełni nadal 
rolę współpracownika i 
doradcy przy realizacji działań 
związanych z wykorzystaniem 
obiektu. 

 
Tablica pamiątkowa umieszczona w 1987 r. na 
jednej ze ścian szczytowych domu Jeana 
Monneta.  
Źródło: Parlament Europejski. 

 
Widok na dom Jeana Monneta od ogrodu, 2019 r.  
Źródło: Parlament Europejski. 
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Zwiedzając dom, można poznać 
życie prywatne Jeana Monneta, 
natomiast część muzealna 
mieszcząca się na pierwszym 
piętrze ukazuje jego 
pierwszorzędną rolę w budowie 
zjednoczonej Europy po drugiej 
wojnie światowej. 
Zmodernizowana stała wystawa 
interaktywna (nagrania wideo, 
ekrany dotykowe, kalendarium, 
przestrzeń „Europe Experience”) 
prezentuje sylwetkę Jeana 
Monneta i jego dokonania w 
kontekście historycznym. Dzięki tej 
wystawie odwiedzający mogą 
zapoznać się z projektami i 

osiągnięciami Jeana Monneta w miejscu, w którym się one zrodziły. Multimedialna oferta muzeum 
ukazuje, w jaki sposób Jean Monnet ukształtował dzisiejszą Europę, oraz uwidacznia wpływ 
instytucji europejskich na codzienne życie obywateli. Zwiedzanie z przewodnikiem, proponowane 
w języku francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim oraz dostosowane do 
zainteresowań i oczekiwań grup, może koncentrować się na konkretnych zagadnieniach i 
aktualnych wyzwaniach oraz dotyczyć np. działalności instytucji Unii Europejskiej lub analizy pokoju 
w Europie z perspektywy historycznej. Warsztaty tematyczne mogą być również organizowane dla 
grup szkolnych, aby zapewnić odwiedzającym dostęp do wiedzy na temat Europy oraz umożliwić 
uczniom i studentom dogłębne zapoznanie się z aktualnymi kwestiami, takimi jak obywatelstwo 
europejskie lub środki przyjęte przez Unię Europejską w odpowiedzi na zmianę klimatu. 
Organizowane będą również wystawy czasowe, internetowe i objazdowe, a nowe narzędzia ułatwią 
zarządzanie przechowywanymi na miejscu zbiorami przedmiotów historycznych i dokumentów 
archiwalnych oraz pozwolą wzbogacić te zbiory. 

Od 2017 r. dom Jeana Monneta 
należy do Sieci Domów Polityków i 
Fundacji Wielkich Europejczyków, 
którą stworzyła Dyrekcja Generalna 
ds. Analiz Parlamentarnych (DG 
EPRS) Parlamentu Europejskiego. 
Głównym celem tej sieci jest 
rozwijanie – pod patronatem 
Parlamentu Europejskiego i przy jego 
wsparciu – wymiany i aktywnej 
współpracy między domami i 
fundacjami ważnych osobistości 
europejskich od czasów drugiej 
wojny światowej, a zwłaszcza tych, 
które odegrały decydującą rolę w 
historii integracji europejskiej. Należą 
do niej także organizacje prowadzące 

działalność poświęconą pielęgnowaniu pamięci o osobistościach, których mienie prywatne nie 
zachowało się do dziś. Sieć dąży także do powiązania w większej mierze działań prowadzonych przez 
domy osobistości politycznych i fundacje wielkich Europejczyków z działalnością Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza w dziedzinie stosunków z obywatelami, poprzez dzielenie się 
doświadczeniami i wiedzą specjalistyczną z wszystkimi partnerami.  

 
Wnętrze salonu w domu Jeana Monneta.  
© Colombe Clier. 

 
Nowa przestrzeń wystawowa w domu Jeana Monneta.  
Źródło: Parlament Europejski. 



Dom Jeana Monneta: europejskie miejsce pamięci 

7 

Obecnie do sieci należą domy Konrada Adenauera (Bad Honnef, Niemcy), Roberta Schumana (Scy-
Chazelles, Francja, oraz Luksemburg), Jeana Monneta (Houjarray, Francja), Winstona Churchilla 
(Chartwell, Zjednoczone Królestwo), Edwarda Heatha (Salisbury, Zjednoczone Królestwo) oraz 
François Mitterranda (Jarnac, Francja – własność paryskiego Instytutu im. François Mitterranda), a 
także fundacje: Willy’ego Brandta (Unkel, Niemcy), Jeana Monneta (Lozanna, Szwajcaria), Alcide De 
Gasperiego (Pieve Tesino, Włochy), Louise Weiss (Saverne, Francja), Altiera Spinellego (Ventotene, 
Włochy), Mária Soaresa (Lizbona, Portugalia), Helmuta Schmidta (Hamburg, Niemcy), Bronisława 
Geremka (Warszawa, Polska) i Václava Havla (Praga, Republika Czeska). 

Strona internetowa sieci jest dostępna pod następującym adresem: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/ 

Parlament Europejski, łącząc środki działania, jakimi dysponują te organizacje, może promować 
dialog i współpracę między nimi, a w szczególności wspierać ambitną politykę komunikacji. 
Parlament pragnie również w ten sposób przyczyniać się do kultywowania pamięci o naszej 
wspólnej historii politycznej. To między innymi z tej przyczyny dom Jeana Monneta stał się w 2019 r. 
siedzibą Akademii im. Jeana Monneta, która – pod kierownictwem Dyrekcji Generalnej ds. Personelu 
(DG PERS) Parlamentu Europejskiego – realizuje tam różne programy szkolenia zawodowego dla 
pracowników instytucji (kursy wprowadzające, szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego, 
wycieczki tematyczne, dni integracyjne (team-building) lub posiedzenia wyjazdowe (Away Days) 
służb Sekretariatu Generalnego). 

W styczniu 2020 r. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej 
spotkali się w Houjarray, gdzie wspólnie pochylili się nad przyszłością Europy, a zwłaszcza nad jej 
miejscem w świecie i ambicjami Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu i cyfryzacji. W Domu Jeana 
Monneta oprócz posiedzeń Prezydium Parlamentu Europejskiego organizuje się międzynarodowe 
konferencje naukowe. Jest on także miejscem spotkań w ramach dialogu im. Jeana Monneta na rzecz 
pokoju i demokracji. Spotkania te służą znalezieniu odpowiedzi w sytuacjach napięć politycznych w 
krajach takich jak Ukraina, Macedonia Północna i Serbia. Poza Brukselą i stolicami państw 
członkowskich dialogi te prowadzone są zgodnie z metodami pracy samego Jeana Monneta, które 
charakteryzuje pragmatyzm, konkretne działania i skupienie się na dialogu w celu osiągnięcia 
rezultatów w drodze konsensusu. Od 2022 r. dzięki udostępnieniu domu gościnnego Dom Jeana 
Monneta może oferować Europie to, co Camp David oferuje Stanom Zjednoczonym. 

Wszystkie te inicjatywy służą obecnie osiągnięciu jednego celu: uczynieniu z domu Jeana Monneta 
miejsca, w którym pamięć 
pozostaje żywa, oraz inspirującej 
przestrzeni publicznej będącej 
uosobieniem myśli europejskiej, 
przestrzeni, w której obywatele 
mogą w interaktywny i zabawny 
sposób kształcić się i zdobywać 
informacje na temat historii i 
funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Parlament Europejski, świadomy 
konieczności zachowania tego 
miejsca będącego świadkiem życia 
i pracy Jeana Monneta, pragnie 
popularyzować jego dzieło i 
przekazywać ogółowi 
społeczeństwa wartości, które 
wyznawał (ideały pokoju i 
solidarności). 

 

 
Widok obiektu noclegowego zainaugurowanego w 2022 r. na terenie 
Domu Jeana Monneta.  
Źródło: Parlament Europejski. 
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1 Fundacja Jeana Monneta na rzecz Europy, Lozanna, katalog AMP 21, dokument 21/30: pismo Jeana Monneta do Georges’a 
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Journal of Current Cultural Research, tom 4, 2012, s. 747–765. 

18 E. Guichaoua, „Jean Monnet, entre mémoire et histoire”, w: Bossuat i A. Wilkens (red.), Jean Monnet, l’Europe et les chemins de 
la paix, Publications de la Sorbonne, 1999, s. 437. 

19 G. Bossuat, „Les trois visages de Monnet”, w: Les Pères de l’Europe : 50 ans après. Perspectives sur l’engagement européen, Bruylant, 
2001, s. 49. 
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE I PRAWO AUTORSKIE 
Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o posłach do Parlamentu Europejskiego i jego pracownikach i 
zawiera informacje, które mogą być pomocne w pracach parlamentarnych. Wyłączną odpowiedzialność za jego 
treść ponoszą autorzy, a wyrażonych w nim opinii nie należy traktować jako oficjalnego stanowiska Parlamentu. 

Kopiowanie i tłumaczenie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz 
wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. 
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