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Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Делегиран регламент (ЕС) 2017/207 на Комисията от 3 октомври 2016 година относно 
общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд 
"Убежище, миграция и интеграция" и за инструмента за финансово подпомагане на 
полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и 
управлението на кризи 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от 6 февруари 2017 година 
относно регистъра на риболовния флот на Съюза 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/306 на Комисията от 6 февруари 2017 година 
посочващ изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните 
показатели, както и стандартите за изпитване на морско оборудване (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2017/168 на Комисията от 31 януари 2017 година относно 
идентифицирането на техническите спецификации, разработени от Работната група за 
интернет инженеринг, като допустими за позоваване в обществените поръчки (Текст от 
значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2017/175 на Комисията от 25 януари 2017 година за установяване на 
критерии за екомаркировка на ЕС за обекти за туристическо настаняване 
(нотифицирано под номер С(2017) 299) (Текст от значение за ЕИП) 

 Решение (ЕС) 2017/176 на Комисията от 25 януари 2017 година за определяне на 
критерии за екомаркировка на ЕС за подови покрития на базата на дървесина, корк и 
бамбук (нотифицирано под номер С(2017) 303) (Текст от значение за ЕИП) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2017/179 на Комисията от 1 февруари 2017 година за 
определяне на процедурните правила, необходими за работата на групата за 
сътрудничество съгласно член 11, параграф 5 от Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо ниво на сигурност 
на мрежите и информационните системи в Съюза 

 Споразумение за продължаване на дейността на Международния център за наука и 
технология 

 Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 31 октомври 2016 година 
относно запълването на празноти в данните за недвижимите имоти (ЕССР/2016/14) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-573/14 

Молбата за убежище може да бъде отхвърлена, ако лицето, което търси убежище, е участвало 
в дейността на терористична мрежа  

 Решение на Съда по дело C-562/15 

Сравнителна реклама на цени между различни по формат и по големина магазини е 
недопустима при определени обстоятелства  

 Решение на Общия съд по дело T-646/13 

Общият съд отменя решението на Комисията, с което отказва да регистрира предложението за 
Европейска гражданска инициатива с наслов "Minority SafePack - one million signatures for 
diversity in Europe"  
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