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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 15. janvārī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Sīrijas ārlietu ministru
Faisal Mekdad saistībā ar vardarbīgajām represijām pret Sīrijas iedzīvotājiem.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/01/15/syrian-foreignaffairs-minister-added-to-eu-sanctions-list/
2021. gada 18. janvārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome atcēla sankcijas,
kas
tika
noteiktas
pret
divām
Irākā
reģistrētām
personām.
https://www.un.org/press/en/2021/sc14415.doc.htm
2021. gada 25. janvārī Eiropas Savienība atjaunoja pret Tunisiju noteiktās sankcijas līdz
2022. gada 31. janvārim un noteica sankcijas pret četrām Tunisijā reģistrētām personām.
https://europa.eu/!MH78vT

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 5. janvārī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV
Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13871 noteica sankcijas pret Ķīnā reģistrētu grafīta
elektrodu piegādātāju Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1226
2021. gada 8. janvārī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13818 noteica sankcijas pret Iraqi Popular Mobilization Committee vadītāju Falih alFayyadh. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1231
2021. gada 15. janvārī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13818 noteica sankcijas pret Kubas iekšlietu ministriju un tās ministru Lazaro Alberto
Álvarez Casas. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1237

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 14. janvārī Ārlietu ministrija tiešsaistē rīkoja Sankciju koordinācijas padomes
sesto sēdi, kurā diskutēja par starptautiskajām aktualitātēm sankciju jomā un informēja par
plānotajām aktivitātēm 2021. gadā. https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67332notikusi-sankciju-koordinacijas-padomes-sesta-sede

2021. gada 21. janvārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicējusi skaidrojumu finanšu
iestādēm par patieso labuma guvēju noskaidrošanu biedrībās, kuru izveidoja sadarbībā ar
Finanšu nozares asociāciju un nevalstiskajām organizācijām. Tajā skaidrota biedrību
patiesā labuma guvēja definīcija un kredītiestāžu pienākumi, noskaidrojot patiesos labuma
guvējus.
https://www.fktk.lv/jaunumi/sagatavots-skaidrojums-par-patieso-labumaguveju-noskaidrosanu-biedribas/
2021. gada 25. janvārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās Eiropas Savienības (ES)
Ārlietu padomē Briselē, Beļģijā. ES ārlietu ministru darbakārtībā bija iekļauta diskusija par
klimata un enerģētikas diplomātiju, attālināta tikšanās ar Japānas ārlietu ministru, kā arī
neformāla diskusija par Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes nākotnes sadarbību
ārlietu un aizsardzības jomās. ES ārlietu ministru sanāksmes laikā īpaša uzmanība tika
pievērsta un debates izvērtās par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, kas saistīti ar
opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija arestu un nesamērīga spēka pielietošanu pret
demonstrantiem pagājušajā nedēļas nogalē. E. Rinkēvičs akcentēja, ka šis ir brīdis, kad
būtu jāizmanto un jāiedarbina ES sankciju režīmu cilvēktiesību jomā, par kuru noteikšanu
dalībvalstis vienojās pagājušā gada nogalē. Tas būtu ļoti labs ES signāls vienotai un ātrai
rīcībai,
norādot,
ka
šādi
cilvēktiesību
pārkāpumi
nav
pieļaujami.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67376-e-rinkevics-arlietu-padome-aicinaiedarbinat-es-sankciju-rezimu-par-cilvektiesibu-parkapumiem-krievija
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

