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OKTOBRIS 2020
Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2020. gada 1. oktobrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret divām fiziskām un divām
juridiskām personām, kuru darbību rezultātā tika grauta un apdraudēta Ukrainas teritoriālā
integritāte,
suverenitāte
un
neatkarība.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.318.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:318:TOC
;
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/01/ukraine-two-persons-andfour-entities-involved-in-the-construction-of-the-kerch-railway-bridge-added-to-eu-sanctions-list/

2020. gada 2. oktobrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret 40 amatpersonām, kuras
tika identificētas kā atbildīgas par represijām un iebiedēšanu pret protestētājiem, opozīcijas
pārstāvjiem un žurnālistiem saistībā ar Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/02/belarus-eu-imposessanctions-for-repression-and-election-falsification/

2020. gada 2. oktobrī Eiropas Savienība atcēla pret Tobrukā izvietotās Pārstāvju palātas
priekšsēdētāju Agila Saleh un bijušo starptautiski neatzītā Lībijas Vispārējā nacionālā
kongresa
priekšsēdētāju
Nuri
Abu
Sahmain
noteiktās
sankcijas.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/02/libya-eu-removesagila-saleh-and-nuri-abu-sahmain-from-sanctions-list/
2020. gada 8. oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome saskaņā ar
rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015) teroristu sarakstam pievienoja Jamal
Hussein Hassan Zeiniye. https://www.un.org/press/en/2020/sc14321.doc.htm
2020. gada 12. oktobrī Eiropas Savienība līdz 2021. gada 15. oktobrim pagarināja
sankcijas,
kuras
tika
noteiktas,
reaģējot
uz
situāciju
Nikaragvā.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/pressreleases/2020/10/12/nicaragua-council-renews-eu-sanctions-regime-for-one-year/
2020. gada 12. oktobrī Eiropas Savienība nolēma līdz 2021. gada 16. oktobrim pagarināt
sankciju režīmu, kas ļauj noteikt ierobežojošus pasākumus pret personām, kuras iesaistītas
ķīmisko ieroču izstrādē un izmantošanā. https://www.consilium.europa.eu/lv/press/pressreleases/2020/10/12/eu-sanctions-regime-for-chemical-weapons-renewed-for-one-year/
2020. gada 15. oktobrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret personām, kuras saistītas
ar Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu. Pret sešām fiziskā personām un vienu

juridisku personu tika noteikts aizliegums ieceļot Eiropas Savienībā un aktīvu
iesaldēšana.https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/15/use-ofchemical-weapons-in-the-assassination-attempt-on-alexei-navalny-eu-sanctions-sixindividuals-and-one-entity/
2020. gada 15. oktobrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret Krievijā reģistrētu
uzņēmēju Yevgeniy Prigozhin, jo persona veica darbības, ar kurām tika apdraudēts miers,
drošība vai stabilitāte Lībijā, tostarp pārkāpts ANO ieroču embargo. Pret šo personu
noteiktās sankcijas ietver ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/15/libya-furthersanctions-over-violations-of-the-un-arms-embargo/
2020. gada 16. oktobrī Eiropas Savienība noteica sankcijas pret septiņiem
Sīrijas
ministriem.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/pressreleases/2020/10/16/syria-7-new-ministers-added-to-the-eu-sanctions-list/
2020. gada 19. oktobrī Eiropas Savienība nolēma līdz 2021. gada 31. oktobrim pagarināt
sankciju režīmu pret ISIL/Da’esh un Al-Qaida, kā arī pret personām, uz kurām attiecas
ierobežojošiem pasākumi. Lēmums tika pieņemts, ņemot vērā pastāvošos terorisma
draudus. Pret personām noteiktās sankcijas ietver ceļošanas aizliegumu un līdzekļu
iesaldēšanu.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2020/10/19/eurenews-its-sanctions-regime-against-isil-da-esh-and-al-qaida-until-31-october-2021/
2020. gada 22. oktobrī Eiropas Savienība noteica kibersankcijas pret divām fiziskām un
vienu juridisku personu. Personas bija iesaistītas kiberuzbrukumā, kas tika vērsts pret
Vācijas
Parlamentu.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.351.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2020:351I:T
OC

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2020. gada 2. oktobrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Asset
Control, OFAC) saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13405 noteica
sankcijas pret astoņām Baltkrievijas amatpersonām. Sankcijas pret amatpersonām tika
noteiktas, jo tās ir atbildīgas par piedalīšanos demokrātijas graušanā Baltkrievijā, tostarp
par Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikāciju un vardarbīgu uzbrukšanu
mierīgajiem protestētājiem. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1143
2020. gada 8. oktobrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13902 noteica sankcijas pret 18 Irānas bankām. Sankcijas pret bankām tika noteiktas,
lai Irānas valdībai nebūtu pieeja finanšu līdzekļiem, kas ļautu īstenot tās kodolprogrammu,
raķešu izstrādi, nodarboties ar terorismu un terorisma tīkliem, radīt ļaundabīgu reģionālo
ietekmi. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1147

2020. gada 9. oktobrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13851 noteica sankcijas pret finanšu iestādi Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja
Rural Nacional RL, ģenerālprokuroru Ana Julia Guido De Romero un prezidentūras
sekretāru Paul Herbert Oquist Kelley. Sankcijas pret minētajām personām tika noteiktas,
ņemot vērā šo personu iesaisti Nikaragvas demokrātijas graušanā un Nikaragvas Ortega
režīma atbalstīšanā. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1149
2020. gada 19. oktobrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu
E.O. 13224 noteica sankcijas pret Austrālijā bāzēto ar Al-Qa’ida saistīto personu Ahmed
Luqman Talib, kā arī pret personai piederošo uzņēmumu Talib and Sons. Sankcijas tika
noteiktas, ņemot vērā to, ka persona materiāli atbalstīja, sponsorēja vai nodrošināja
finansiālu, materiālu vai tehnoloģisku atbalstu, vai preces un pakalpojumus teroristu
organizācijai Al-Qa’ida. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1157
2020. gada 26. oktobrī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13224 noteica sankcijas pret Nabil Qaouk un Hassan al-Baghdadi. Sankcijas tika
noteiktas,
jo
personas
ir
teroristiskās
apvienības
Hezbollah
līderi.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1161; https://www.state.gov/executiveorder-13224/

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2020. gada 12. oktobrī Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalījās
Eiropas Savienības Ārlietu padomē Luksemburgā. Ministrs uzsvēra, ka Eiropas Savienības
sankciju saraksts pret Baltkrievijas amatpersonām ir jāpatur atvērts. A. Lukašenko ir
zaudējis leģitimitāti. Eiropas Savienībai ir jādara viss, lai panāktu varas dialogu ar tautu.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/66750-arlietu-ministrs-uzsver-es-vienotu-unstingru-ricibu-saistiba-ar-cilvektiesibu-parkapumiem-baltkrievija-un-krievija
2020. gada 13. oktobrī Finanšu izlūkošanas dienests tiesībaizsardzības un drošības
iestādēm, uzraudzības un kontroles institūcijām, privātajam sektoram un valsts pārvaldes
iestādēm attālinātā sanāksmē prezentēja izstrādātā Nacionālā noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska novērtējuma
ziņojuma par 2017. - 2019. gadiem projektu.
https://fid.gov.lv/index.php/149-nacionala-riska-novertejuma-zinojuma-izstrade-irpozitivs-paraugs-starpinstitucionalajai-sadarbibai
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
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