
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. ноември 2019 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 

 Политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между 
Европейския съюз и Обединеното кралство 

 Решение (ЕС) 2019/1810 на Европейския съвет взето в съгласие с Обединеното 
кралство от 29 октомври 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 
3 от Договора за Европейския съюз 

 Окончателно приемане (EC, Евратом) 2019/1808 на коригиращ бюджет № 1 на 
Европейския съюз за финансовата 2019 година 

 Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2019/1809 на коригиращ бюджет № 2 на 
Европейския съюз за финансовата 2019 година 

 Окончателно приемане (EC, Евратом) 2019/1818 на коригиращ бюджет № 3 на 
Европейския съюз за финансовата 2019 година 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842 на Комисията от 31 октомври 2019 година за 
определяне на правила за прилагането на Директива 2003/87/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на допълнителните условия за коригиране на 
безплатното разпределение на квоти за емисии поради промени в равнището на 
дейност 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1859 на Комисията от 6 ноември 2019 година за 
определяне на правила за прилагане на член 10 от Регламент (ЕС) 2019/1242 на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането на определени данни 
(текст от значение за ЕИП) 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1873 на Комисията от 7 ноември 2019 година 
относно процедурите на граничните контролни пунктове за съгласувано извършване от 
страна на компетентните органи на засилен официален контрол върху продукти от 
животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и 
съставни продукти (текст от значение за ЕИП) 

 Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 
година за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 
1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 

 Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 
година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото 
на Съюза 

 Решение (ЕС) 2019/1862 на Комисията от 6 ноември 2019 година за определяне на 
вътрешни правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на 
данни и ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на 
лични данни от Комисията в системата на Съюза за предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 

 Решение на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за обучение в 
областта на правоприлагането от 5 август 2019 година за определяне на вътрешните 
правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на CEPOL 

 Решение на Единния съвет за преструктуриране от 18 септември 2019 година относно 
вътрешните правила по отношение на ограничаването на някои права на субектите на 
данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на административни 
проучвания/дисциплинарни производства/разследвания/други, провеждани от 
Единния съвет за преструктуриране (SRB/ES/2019/32) 

 Решение на Единния Съвет за Преструктуриране от 18 септември 2019 година относно 
вътрешните правила за ограниченията на определени права на субектите на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на неофициална процедура на 
политиката на СРБ за защита на достойнството на личността и предотвратяване на 
психически и сексуален тормоз (SRB/ES/2019/33) 

 Решение на Единния съвет за преструктуриране от 18 септември 2019 година относно 
вътрешните правила за ограничения на определени права на субектите на данни във 
връзка с обработването на лични данни в рамките на разследвания на инциденти, 
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свързани с вътрешната сигурност, провеждани от Единния съвет за преструктуриране 
(SRB/ES/2019/34) 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1854 на Комисията от 29 октомври 2019 година за 
създаване на европейската научноизследователска инфраструктура по технологиите 
за формиране на изображение в биологическите и биомедицинските науки — 
консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура Euro-BioImaging 
(Euro-BioImaging ERIC) (нотифицирано под номер С(2019) 7612) (текст от значение за 
ЕИП) 

 Устав на Европейската научноизследователска инфраструктура по технологиите за 
формиране на изображение в биологическите и биомедицинските науки — Консорциум 
за европейска изследователска инфраструктура Euro-BioImaging (Euro-BioImaging 
ERIC) (Устав на Euro-BioImaging ERIC) 

 Правилник за дейността на Европейския парламент — 9-ти парламентарен мандат — 
юли 2019 

 Препоръки към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални 
запитвания 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по съединени дела C-349/18- C-351/18 

Когато се качи във влака без билет, пътникът сключва договор с превозвача 

 Решение на Съда по дело C-233/18 

Кандидат за международна закрила, наказан за сериозни нарушения на правилника на 
центъра за настаняване, в който е настанен, или за прояви на сериозно насилие, не може да 
бъде санкциониран с отнемане на възможността за ползване на материалните условия на 
приемане, свързани с дома, храната или облеклото 

 Решение на Съда по дело C-363/18 

Върху храните с произход от окупирани от Държавата Израел територии трябва да се посочва 
тяхната територия на произход, а когато те са от израелско селище в такава територия - също 
и това обстоятелство 

 Решение на Съда по съединени дела C-585/18, C-624/18, C-625/19 

Запитващата юрисдикция трябва да провери независима ли е новата дисциплинарна колегия 
на полския Върховен съд, за да определи дали тя може да разглежда споровете за 
пенсионирането на съдиите от Върховния съд, или тези спорове трябва да се разглеждат от 
друг съд, отговарящ на изискването за независимост 

 Решение на Съда по дело C-261/18 

Ирландия е осъдена на имуществени санкции заради неизпълнението на предходно решение 
на Съда, изискващо в частност екологична оценка на вятърни генератори 

НОВОСТИ - АРХИВ  
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