Ārlietu ministrijas biļetens
Sankciju aktualitātes
Maijs 2021
Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 1. maijā Eiropas Savienība nosodīja Krievijas iestāžu lēmumu aizliegt astoņiem
Eiropas Savienības pilsoņiem ieceļot Krievijas Federācijas teritorijā. ieceļošanas
aizliegums attiecas uz Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju David Sassoli, Eiropas Komisijas
priekšsēdētājas vietnieci Věra Jourová, kā arī sešām Eiropas Savienības dalībvalstu
amatpersonām no Francijas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas un Zviedrijas. Eiropas Savienība
solidarizējas ar visām šīm personām. Krievijas darbības neatturēs Eiropas Savienību
turpināt iestāties par cilvēktiesībām, demokrātiju un starptautiskajām tiesībām, ne arī saukt
pie atbildības tos, kas ir atbildīgi par cilvēktiesību pārkāpumiem un aizskārumiem.
https://europa.eu/!hp84GJ
2021. gada 10. maijā Eiropas Savienība pieņēma regulu ar kuru pastiprina kontroli attiecībā
uz plašāku jauno divējāda lietojuma tehnoloģiju klāstu un koordināciju starp dalībvalstīm
un Komisiju, lai atbalstītu kontroles efektīvu izpildi visā Eiropas Savienībā.
https://europa.eu/!vB87bd
2021. gada 17. maijā Eiropas Savienība nolēma līdz 2022. gada 18. maijam pagarināt
kibernoziegumu sankciju režīmu. https://europa.eu/!CK67uW
2021. gada 27. maijā Eiropas Savienība uz vēl vienu gadu pagarināja sankcijas pret Sīrijas
režīmu. Sankcijas tika pagarinātas līdz 2022. gada 1. jūnijam. https://europa.eu/!Kv47Hj

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 11. maijā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV
Valsts prezidenta izpildrīkojumi E.O. 13224 noteica sankcijas pret septiņām Libānā
reģistrētām personām, jo tās ir saistītas ar teroristisko grupējumu Hezbollah.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0170
2021. gada 17. maijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojum E.O.
14014 noteica sankcijas pret 16 Mjanmas ierēdņiem un vienu juridisku personu.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0180
2021. gada 20. maijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13611 noteica sankcijas pret Muhammad Abd Al-Karim al-Ghamari.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0191

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 27. maijā tiešraidē Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizēja
semināru, lai veicinātu kredītiestāžu izpratni par uzņēmumu darbībā aktuālajiem
izaicinājumiem un uzņēmumu izpratni par prasībām, kas noteiktas un kuras īsteno
kredītiestādes, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma un
proliferācijas finansēšanu. https://www.fktk.lv/jaunumi/citas-aktualitates/notiks-seminarspar-kreditiestazu-un-uznemumu-sadarbibu-naudas-atmazgasanas-noversana/
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