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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2019. gada 5. novembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes
Komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 2399 (2018), 2424
(2019) un 2127 (2013), atcēla sankcijas pret Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi.
https://www.un.org/press/en/2019/sc14014.doc.htm
2019. gada 11. novembrī Eiropas Padome noteica sankcijas pret Turcijai piederīgajām
personām, kuras ir atbildīgas par urbšanas darbībām saistībā ar ogļūdeņražu izpēti un
ražošanu. Darbības nav atļautas Kipras Republikā, tās teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā
ekonomikas zonā, vai kontinentālajā šelfā. Minētās fiziskās un juridiskās personas,
vienības un struktūras ir uzskaitītas lēmuma (KĀDP) 2019/1894 pielikumā. https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1890&from=EN
2019. gada 11. novembrī Eiropas Padome pagarināja sankcijas pret Venecuēlu līdz
2020. gada 14. novembrim. Sankcijas ietver ieroču un iekšējām represijām paredzēta
aprīkojuma embargo, kā arī ieceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu sarakstā
iekļautām 25 personām, kas ieņem oficiālus amatus un ir atbildīgas par cilvēktiesību
pārkāpumiem

un/vai

par

demokrātijas

un

tiesiskuma

vājināšanu

Venecuēlā.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/11/venezuela-councilrenews-sanctions-until-14-november-2020/
2019. gada 12. novembrī Eiropas Komisija publicēja ziņojumu par to, kā tiek īstenota
Regula

(EK)

Nr.

428/2009.https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0562&from=EN
2019. gada 22. novembrī Eiropas Komisija

pieņēma

lēmumu

piešķirt

Valdim

Dombrovskim priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas izpildvietnieka amatu, kura
atbildībā

būs

arī

sankciju

jautājumi.https://www.europeansanctions.com/2019/11/responsibility-for-eu-sanctionsmoves-to-fisma-commission-department/
2019. gada 26. novembrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Guillaume Priotte,
ņemot

vērā

personas

saistības

ar

ISIL (Da’esh)

un Al-Qaida.

https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1944&from=EN

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2019. gada 4. novembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset
Control, OFAC) noteica sankcijas Irānas bruņotajiem spēkiem un 9 fiziskām personām,
kuras rīkojas Ali Khamenei vārdā. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm824

2019. gada 8. novembrī ASV pagarināja OFAC licences, kas saistītas ar sankcijām pret
Krievijas
Federācijas
kompāniju
“GAZ
Group”
līdz
2020. gada
31. martam.
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl13m.pdf ;
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/ukraine_gl15g.pdf

2019. gada 11. novembrī ASV noteica OFAC sankcijas trīs Nikaragvas valdības
ierēdņiem, kuri ir pārkāpuši cilvēktiesības un iejaukušies vēlēšanu norisē.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20191107.aspx

2019. gada 19. novembrī ASV noteica OFAC sankcijas pret diviem Turcijā bāzētiem
iepirkuma aģentiem un četrām ar ISIS saistītām kompānijām, kuras ir reģistrētas Sīrijā un
Turcijā un nodrošina finansiālo un loģistikas atbalstu ISIS. Divi aģenti Ismail un Ahmet
Bayaltun tiek turēti aizdomās par atbalsta sniegšanu ISIS ar sev piederošas
kompānijas ACL Ithalat Ihracat starpniecību. Savukārt, kompānijas Al-Sultan Money
Transfer Company, Sahloul Money Exchange Company un Tawasul Company veikušas
bezskaidras naudas pārskaitījumus ISIS. Visas kompānijas un fiziskās personas ir
izpildraksta
EO
13224
subjekti.https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Documents/13224.pdf

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2019. gada 19. novembrī Ārlietu ministrijā norisinājās Sankciju koordinācijas padomes
ārkārtas sēde, kurā padomes locekļi tikās ar ASV Valsts departamenta un Valsts kases
delegāciju. Sēdes dalībnieki apsprieda ASV OFAC sankciju noteikšanu un to ievērošanu
Latvijā.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/64884-arlietu-ministrija-notika-sankcijukoordinacijas-padomes-arkartas-sede

2019. gada 27. novembrī Ārlietu ministrijas sankciju eksperte Sabīne Janisela piedalījās
Tildes Jumis rīkotajā lekciju kursā “Grāmatvežu Pēcpusdiena”, kurā grāmatvežus
iepazīstināja ar sankciju regulējumu, sankciju režīmu veidiem un atbildību.
https://www.tilde.lv/jumis/jaunumi/pasakumi/tildes-jumim-25-gadi-tiekamiesgramatvezu-pecpusdiena-27-novembri
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa E-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

