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1. Когато в настоящия договор има препращане към настоящия член за приемането 

на акт, се прилага следната процедура. 

 

2. Комисията внася предложение в Европейския парламент и в Съвета. 

Съветът действа с квалифицирано мнозинство, след като получи становището на 

Европейския парламент: 

- ако одобри всички изменения, съдържащи се в становището на Европейския 

парламент, той може да приеме предложения акт с направените изменения. 

- ако Европейският парламент не предложи никакви изменения, той може да приеме 

предложения акт; 

- в останалите случаи той приема обща позиция и я съобщава на Европейския 

парламент. Съветът изчерпателно информира Европейския парламент за основанията, 

мотивирали го за приемане на неговата обща позиция. Комисията изчерпателно информира 

Европейския парламент за своята позиция. 

 

Ако в срок от три месеца от съобщението Европейският парламент: 

а) одобри общата позиция или не е взел решение, въпросният акт се счита за приет в 

съответствие с тази обща позиция; 

б) отхвърли общата позиция с абсолютно мнозинство от всички свои членове, 

предложеният акт не се счита за приет. 

в) предложи с абсолютно мнозинство от всички свои членове изменения в общата 

позиция, текстът с измененията се изпраща на Съвета и на Комисията, която дава становище 

по тези изменения. 

 

3. Ако в срок от три месеца след получаване на измененията от Европейския парламент, 

Съветът, с квалифицирано мнозинство, одобри всички тези изменения, въпросният акт се 

счита за приет под формата на обща позиция с направените поправки; Съветът, обаче, 

приема с единодушие поправките, за които Комисията е дала отрицателно становище. Ако 

Съветът не одобри всички изменения, председателят на Съвета, в съгласие с председателя на 

Европейския парламент, свиква в срок до шест седмици заседание на Помирителния 

комитет. 

 

4. Помирителният комитет, съставен от равен брой членове на Съвета или техни 

представители и от представители на Европейския парламент, има за задача постигането на 

съгласие по съвместен текст, с квалифицирано мнозинство от членовете на Съвета или на 

техните представители и при мнозинство на представителите на Европейския парламент. 

Комисията взема участие в работата на Помирителния комитет и предприема всички 

необходими мерки за сближаване на позициите на Европейския парламент и на Съвета. За 

изпълнението на тази задача Помирителният комитет разглежда общата позиция на основата 

на измененията, предложени от Европейския парламент. 

 

5. Ако в срок от шест седмици от неговото свикване, Помирителният комитет 

одобри съвместен проект, Европейският парламент, с абсолютно мнозинство от подадените 

гласове и Съветът, с квалифицирано мнозинство, имат поотделно срок от шест седмици от 

датата на това одобрение, в който да приемат въпросния акт в съответствие със съвместния 

текст. Ако някоя от двете институции не одобри предложения акт в този срок, той се счита за 

неприет. 

 



6. Ако Помирителният комитет не одобри съвместен проект, предложеният акт се 

счита за неприет. 

7. Сроковете от три месеца и шест седмици, посочени в настоящия член, могат да 

бъдат продължени най-много съответно с един месец и с две седмици, по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета.  

156 Въведен с Договора за Европейския съюз. 

157 Изменен с Договора за европейски съюз и с Договора от Амстердам. 

 


