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(Договор от Ница) 
 
"Член 7 

 
1. По мотивирано предложение на една трета от държавите-членки, на 

Европейския парламент или на Комисията Съветът, с мнозинство от четири пети 
от своите членове, след като получи официално съгласие от Европейския 
парламент, може да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение 
от държава-членка на принципите, посочени в член 6, параграф 1, и да й отправи 
съответните препоръки. Преди да направи тази констатация, Съветът изслушва 
въпросната държава-членка и съгласно същата процедура може да призове 
независими лица да представят в разумен срок доклад за ситуацията във 
въпросната държава-членка. 

 
Съветът проверява периодично дали основанията довели до такава 

констатация продължават да са налице. 
 
2. Съветът, на заседание в състав държавни глави или правителствени 

ръководители, с единодушие и по предложение на една трета от държавите- 
членки или на Комисията, след като получи официално съгласие от Европейския 
парламент, може да установи наличието на тежко и продължаващо нарушение на 
посочените в член 6, параграф 1 принципи от страна на дадена държава-членка, 
след като покани правителството на въпросната държава-членка да представи 
своята позиция. 

 
3. Когато е направена констатация по параграф 2, Съветът може с 

квалифицирано мнозинство да вземе решение за суспендирането на някои права, 
произтичащи от прилагането на настоящия договор по отношение на въпросната 
държава-членка, включително и на правото на глас на представителя на 
правителството на тази държава-членка в Съвета. Като осъществява това, Съветът 
взема под внимание възможните последици от такова суспендиране върху правата 
и задълженията на физическите и юридическите лица. 

 
Във всеки случай задълженията на въпросната държава-членка според 

настоящия договор продължават да бъдат обвързващи за нея. 

4. Съветът може впоследствие с квалифицирано мнозинство да вземе 
решение да измени или отмени мерките, взети въз основа на параграф 3, в отговор 
на промените в ситуацията, която е наложила тяхното налагане. 

5. За целите на настоящия член Съветът решава, без да взема предвид 
гласа на представителя на правителството на въпросната държава-членка. 
Въздържането от гласуване на присъстващите лично или на представените 
членове не препятства приемането на решенията, посочени в параграф 2. 
Квалифицираното мнозинство се определя при същото съотношение на 
претеглените гласове на съответните членове на Съвета, каквото е предвидено в 
член 205, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. 
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Настоящият параграф се прилага и при суспендиране на правото на глас в 
съответствие с параграф 3. 

 
6.   За целите на параграфи 1 и 2 Европейският парламент приема решения с 

мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от 
неговите членове." 

 
2.        Член 17 се заменя със следния текст: 
 
"Член 17 
 
1.        Общата външна политика и политика на сигурност обхваща всички 

въпроси, отнасящи се до сигурността на Съюза, включително и постепенното 
формиране на обща отбранителна политика, която би довела до обща отбрана, ако 
Европейският съвет вземе такова решение. В този случай той препоръчва на 
държавите-членки приемането на такова решение в съответствие с техните 
национални конституционни изисквания. 
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