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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2020. gada 6. novembrī Eiropas Savienība pieņēma lēmumu līdz 2021. gada
21. novembrim pagarināt spēkā esošo sankciju režīmu pret Turciju, reaģējot uz Turcijas
neatļautajām
darbībām
Vidusjūras
austrumdaļā.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/11/06/sanctions-regimeagainst-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-extended-by-one-year/
2020. gada 6. novembrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret 15 Baltkrievijas
amatpersonām, tostarp Aleksandru Lukašenko. Sankcijas tika noteiktas par miermīlīgu
demonstrantu, opozīcijas locekļu un žurnālistu vardarbīgu apspiešanu un iebiedēšanu pēc
2020. gadā Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/11/06/belarus-alexandrlukashenko-and-14-other-officials-sanctioned-over-ongoing-repression/
2020. gada 6. novembrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret astoņiem Sīrijas
ministriem. Sankcijas tika noteiktas, reaģējot uz vardarbīgajām represijām pret Sīrijas
civiliedzīvotājiem.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/11/06/eight-syrianministers-added-to-eu-sanctions-list/
2020. gada 12. novembrī Eiropas Savienība līdz 2021. gada 14. novembrim pagarināja pret
Venecuēlu noteikto sankciju režīmu. https://www.consilium.europa.eu/lv/press/pressreleases/2020/11/12/council-extends-sanctions-on-venezuela-until-14-november-2021/
2020. gada 12. novembrī Eiropas Savienība atcēla pret Neda Industrial Group noteiktās
sankcijas. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/1699

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2020. gada 6. novembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar
ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret Libānas politikās
partijas “Free Patriotic Movement” prezidentu un parlamenta locekli Gibran Bassil.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1177

2020. gada 6. novembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret Lībijas armiju Kaniyat militia un tās vadoni Mohamed alKani
par
smagu
cilvēktiesību
pārkāpumu
veikšanu
Lībijā.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1192
2020. gada 9. novembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumiem
E.O. 13582 un E.O. 13573 noteica sankcijas pret septiņām fiziskām un desmit juridiskām
personām, kuras reģistrētas Sīrijā. Sankcijas tika noteiktas, jo personas sniedza atbalstu
Bashar al-Assad režīmam. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1178
2020. gada 10. novembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13382 noteica sankcijas pret četrām fiziskām un sešām juridiskām personām, jo tās
sadarbojās ar Iran Communication Industries, pret kuru 2008. gadā tika noteiktas
sankcijas. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1180
2020. gada 18. novembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13876 noteica sankcijas pret Irānas līderi Ali Khamenei un the Islamic Revolution
Mostazafan Foundation, kas ir milzīgs konglomerāts ar aptuveni 160 uzņēmumiem
galvenajās Irānas nozarēs. Saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13553
sankcijas noteiktas arī pret Irānas izlūkošanas un drošības ministru Mahmoud Alavi.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1185
2020. gada 19. novembrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13722 noteica sankcijas pret Krievijā reģistrēto Mokran LLC un Ziemeļkorejā
reģistrēto Korea Cholsan General Trading Corporation. Juridiskās personas tika
sankcionētas,
jo
tās
nodarbojās
ar
cilvēku
tirdzniecību.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1189

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2020. gada 16. novembrī, ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabinetā lemto, kā arī
koordinējot ar Igaunijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām, Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs, pamatojoties uz Imigrācijas likumu, pieņēma lēmumu uz nenoteiktu laiku
noteikt ieceļošanas aizliegumu Latvijā diviem Baltkrievijas Republikas pilsoņiem.
Jāuzsver, ka noteiktie ierobežojumi nav uzskatām par sankcijām Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē.
https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1328291460383465472
2020. gada 19.novembrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās neformālajā Eiropas
Savienības Ārlietu padomes videokonferencē. Attiecībā uz situāciju Baltkrievijā ārlietu
ministrs atzina, ka situācija arvien pasliktinās, vardarbība pret protestētājiem turpinās.
Ministrs uzsvēra, ka ir jāpastiprina spiediens pret Baltkrievijas amatpersonām un ir
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jāturpina darbs pie Eiropas Savienības sankciju saraksta paplašināšanas, kamēr politiskā
situācija neuzlabojas.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67031-e-rinkevics-pauz-atbalstu-ierobezojosopasakumu-paplasinasanai-pret-baltkrieviju
2020. gada 20. novembrī, ņemot vērā Latvijas Republikas Ministru kabinetā lemto, kā arī
koordinējot ar Igaunijas un Lietuvas Ārlietu ministrijām, Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs, pamatojoties uz Imigrācijas likumu, pieņēma lēmumu uz nenoteiktu laiku
noteikt ieceļošanas aizliegumu Latvijā 26 Baltkrievijas Republikas pilsoņiem. Kopā
ieceļošanas aizliegums Latvijā saistībā ar minētajiem notikumiem Baltkrievijā šobrīd ir
noteikts pret 159 personām. Jāuzsver, ka noteiktie ierobežojumi nav uzskatāmi par
sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67037-arlietu-ministrs-ieklauj-26-baltkrievijasrepublikas-pilsonus-nevelamo-personu-saraksta
2020. gada 26. novembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs ar uzrunu atklāja
Finanšu izlūkošanas dienesta rīkotu starptautisko konferenci “Kā uzlabot sankciju
piemērošanas efektivitāti? Riskos balstīta pieeja vs. noteikumos balstīta pieeja”, kas notika
attālināti un kurā piedalījās arī pārstāvji no Eiropas Komisijas un Amerikas Savienotajām
Valstīm.
Konferencē
uzstājās
arī
Ārlietu
ministrijas
eksperti.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/67079-valsts-sekretars-andris-pelss-atklajstarptautisku-konferenci-par-sankciju-tematiku
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv
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