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Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos










2018. gada 20. decembrī ANO sankciju režīmā pret Mali iekļautas pirmās trīs personas,
kurām piemēroti ieceļošanas aizliegumi.
https://www.un.org/press/en/2018/sc13639.doc.htm
2018. gada 21. decembrī ar Padomes Lēmumu 2018/2054 par ierobežojošajiem pasākumiem
pret Mjanmu/Birmu ES pievienoja sankciju sarakstam 7 personas, kuras ir daļa no Mjanmas
bruņotajiem spēkiem (Tatmadaw) un robežsardzes policijas un tiek uzskatītas par
atbildīgiem smagos cilvēktiesību pārkāpumos, kas izdarīti Kačinas, Rakhainas un Šanas
pavalstīs pret rohindžu tautības iedzīvotājiem.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D2054&from=EN
2018. gada 10. decembrī ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/1930 par ierobežojošiem
pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte, suverenitāte un neatkarība, ES sankciju saraksts tika papildināts ar 9 personām,
kuras ir atbildīgas par 2018. gada 11. novembrī tā dēvētajā Doņeckas Tautas Republikā un
Luhanskas Tautas Republikā sarīkotajām “vēlēšanām”.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1929&from=EN
2018. gada 10. decembrī ES sankciju režīms pret Kongo Demokrātisko Republiku, kas nosaka
ierobežojošus pasākumus pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo, tika pagarināts līdz
2019. gada 12. decembrim, un sankciju saraksts tika papildināts ar 14 personām.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1931&from=EN
2018. gada 10. decembrī ar Padomes Regulu (ES) 2018/1932 ES ir atcēlis sankciju režīmu pret
Eritreju. Līdz ar to iepriekš noteiktās sankcijas vairs nav spēkā.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1932&from=EN

Jaunumi ASV sankciju sarakstos




2018. gada 20. decembrī ar ASV prezidenta rīkojumu uz gadu pagarināts “Globālais
Magņitska” sankciju saraksts, kurā iekļautas personas par nopietniem cilvēktiesību
pārkāpumiem un korupciju.
https://www.treasury.gov/resource-enter/sanctions/Programs/Documents/glomag_eo.pdf
2018. gada 19. decembrī ASV Valsts departaments un Valsts kase kopīgi pieņēma jaunas
sankcijas pret vairākiem Krievijas pilsoņiem par starptautisko tiesību un normu
neievērošanu, kā arī saistībā ar iejaukšanos ASV vēlēšanās.
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/12/288213.htm
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Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā


2018. gada 11. decembrī Ārlietu ministrija organizēja informatīvu semināru par sankcijām
žurnālistiem un 13. decembrī - semināru zvērinātiem advokātiem, zvērinātiem notāriem un
prokuroriem “Kas jāzina par sankciju ievērošanu: kas ir sankcijas un kur par tām uzzināt?”
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/62151-arlietu-ministrija-riko-seminaru-parsankcijam-zverinatiem-advokatiem-zverinatiem-notariem-un-prokuroriem

