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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2019.gada 1.oktobrī Eiropas Savienības tiesa atcēla sankcijas pret Oleksandr Viktorovych
Yanukovych, kurš tika sankcionēts par darbībām saistībā ar Ukrainu.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218108&pageIndex=0
&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1324648
2019.gada 2.oktobrī Eiropas Savienības Padome grozīja Padomes Kopējo
Nostāju 2008/944/KĀDP, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta
kontroli. Grozījumi vērsti uz pārredzamākas ieroču kontroles un licencēšanas
pārredzamības palielināšanu visā Eiropas Savienībā.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1560&from=EN
2019.gada 14.oktobrī Eiropas Savienības Padome, ņemot vērā situāciju Nikaragvā,
pieņēma jaunu sankciju regulējumu. Regulējums paredz sankcijas personām un vienībām,
kuras atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem vai aizskārumiem vai represijām pret
pilsonisko sabiedrību un demokrātisku opozīciju Nikaragvā, kā arī personām un vienībām,
kuru rīcība, politika vai darbības citādā veidā apdraud demokrātiju un
tiesiskumu Nikaragvā. Pie sankcijām pieder aizliegums ieceļot Eiropas Savienībā
un aktīvu iesaldēšana. Eiropas Savienībā personām un vienībām ir aizliegts darīt pieejamus
līdzekļus
sarakstā
iekļautajām
personām
un
vienībām.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/10/14/nicaragua-euadopts-conclusions-and-a-framework-for-targeted-sanctions/
2019.gada 25.oktobrī Lielbritānijas Finanšu Sankciju Ieviešanas birojs ir publicējis
vadlīnijas par finanšu un investīciju ierobežojumiem Krievijas Federācijā. Vadlīnijas
stāsies spēkā, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības bez vienošanās.
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/855/pdfs/uksi_20190855_en.pdf
2019.gada 28.oktobrī Lielbritānijas Finanšu Sankciju Ieviešanas birojs piemēroja £ 146,
341 lielu sodu Telia Carrier UK Limited par netiešu sadarbību ar sankcionēto SyriaTel,
pārkāpjot Padomes Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar
situāciju Sīrijā.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/842548/Telia_monetary_penalty.pdf

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2019.gada 1.oktobrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset
Control, OFAC) noteica sankcijas pret 4 juridiskajām personām, 7 fiziskajām personām, 3
lidaparātiem un jahtai, jo tās ir saistītas ar Internet Research Agency. Šo aģentūru sponsorē
Yevgeniy
Prigozhin,
kurš
tika
sankcionēts
2016.gadā
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=5382.https://www.treasury.gov/res
ource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190930.aspx
2019. gada 11.oktobrī ASV noteica OFAC sankcijas Ashraf Seed Ahmed Al-Cardinal un
Kur Ajing Ater saskaņā ar izpildrakstu (Executive Order) E.O. 13818 saistībā ar korupciju
Dienvidsudānā.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20191011.aspx
2019.gada 15.oktobrī ASV noteica OFAC sankcijas pret Turcijas aizsardzības ministru,
iekšlietu ministru un enerģētikas un dabas resursu ministru, kā arī pret Turcijas
Aizsardzības ministriju un Enerģētikas un dabas resursu ministriju. Sankcijas bija
noteiktas,
ņemot
vērā
drošības
situāciju
Sīrijas
ziemeļaustrumos.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm792
2019.gada 25.oktobrī ASV atcēla iepriekš minētās OFAC sankcijas pret Turciju ņemot vērā
izmaiņas situācijā Sīrijā. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm801

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2019. gada 14. oktobrī Ārlietu ministrijā norisinājās otrā Sankciju koordinācijas padomes
sēde, kuras laikā apsprieda jautājumus par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo
sankciju
likuma
un
ASV
OFAC
sankciju
piemērošanu.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/64562-notikusi-otra-sankciju-koordinacijaspadomes-sede
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa E-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

