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 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на 

засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура 

 Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 
година за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по 
отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности (Текст 

от значение за ЕИП) 

 Регламент (EС) 2017/1954 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 
година за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния 
формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2169 на Комисията от 21 ноември 2017 година 
относно формaта и условията за предаване на европейска статистика за цените на 
природния газ и електроенергията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1952 на 
Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 на Комисията от 22 ноември 2017 година 
относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности 
услуги (Текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2185 на Комисията от 23 ноември 2017 година 

относно списъка на кодовете и съответстващите типове изделия с цел да се определи 
обхватът на дейностите на нотифицираните органи в областта на медицинските 
изделия по Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета и в 
областта на медицинските изделия за инвитро диагностика по Регламент (ЕС) 
2017/746 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП) 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-165/16  

Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се 

ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди 
да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход  

 Решение на Съда по дело C-306/16  

Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ 
шест последователни работни дни  

 Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16  

Според генералния адвокат Saugmandsgaard Oe в случай на измама национална юрисдикция 
може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в 
Европейския съюз работници  

 Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16  

Според генералния адвокат Bobek гн Maximilian Schrems може да се позове на качеството си 
на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във 
връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели  
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