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6. Uproszczone procedury zmiany zostały pomyślane jako mechanizmy przy-
spieszające podejmowanie istotnych decyzji w ramach Unii Europejskiej wyma-
gających ingerencji w europejskie prawo pierwotne bez konieczności uciekania 
się do tradycyjnej formy zawarcia i ratyfikowania umowy międzynarodowej. 
Zarówno kładki z zatwierdzeniem, jak i bez zatwierdzenia wymagają ustalenia 
określonych mechanizmów prawa krajowego związanych z wypracowaniem 
stanowiska kraju przy podejmowaniu stosownej decyzji w ramach tych proce-
dur. Ustanowienie krajowych regulacji w tej kwestii nie jest zadaniem łatwym, 
bo trzeba pogodzić interesy Unii z konstytucyjnymi wymaganiami dotyczącymi 
sposobu przekazywania kompetencji organom UE. Dotychczasowe rozwiązania 
zawarte w polskiej ustawie kooperacyjnej, jak słusznie podnosi J. Barcz, są mało 
przejrzyste21. W szczególności nie uregulowano w jasny sposób, w jakiej sytuacji 
należy zastosować mechanizmy z art. 89 lub art. 90 konstytucji. Patrząc z kolei na 
rozwiązania brytyjskie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w istocie niweczą one 
koncepcję procedur uproszczonych, bo wprowadzają przy ich akceptacji dość 
skomplikowane mechanizmy mające również zastosowanie w przypadku zmian 
traktatów w trybie zwykłym, z instytucją referendum włącznie.
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