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Jaunumi ANO/ES sankciju sarakstos
2019. gada 2. augustā Eiropas Savienība (ES) atcēla sankcijas pret 2 personām, kurām tās tika
noteiktas saistībā ar situāciju Lībijā.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.204.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564753276473&uri=CELEX:32019D1299
2019. gada 6. augustā Eiropas Komisija publicēja ieteikumus (ES) 2019/1318, lai palīdzētu
eksportētājiem identificēt, pārvaldīt un mazināt riskus, kas saistīti ar divējāda lietojuma preču
tirdzniecības kontroli, un nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES un nacionālajiem normatīvajiem
aktiem savās iekšējās kontroles sistēmas.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019H1318
2019. gada 15. augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padome noteica sankcijas
pret 2 personām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida sankciju režīmā.
ES pārņēma šīs izmaiņas 2019. gada 20. augustā.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13918.doc.htm
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.217.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:217:TOC
2019. gada 20. augustā ANO Drošības padome veica tehniskus labojumus ISIL (Da’esh) un Al-Qaida
sankciju režīmā.
https://www.un.org/press/en/2019/sc13924.doc.htm

Jaunumi ASV OFAC sankciju sarakstos
2019. gada 1. augustā ASV pagarināja Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (Office of Foreign Asset
Control, OFAC) noteiktās sankcijas pret Libānu par 1 gadu.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-nationalemergency-respect-lebanon/
2019. gada 2. augustā OFAC atcēla sankcijas pret 48 personām, kuras bija iekļautas t.s. Kingping
Act, kas noteica sankcijas pret starptautiskajiem narkotiku pārvadātājiem.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190801.aspx

2019. gada 20. augustā OFAC noteica sankcijas 3 Ķīnas pilsoņiem un 2 juridiskām personām,
pamatojoties uz Kingpin Act. Sankcijas pret šīm personām noteiktas par smago narkotiku ražošanu
un izplatīšanu.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm756
2019. gada 21. augustā OFAC noteica sankcijas 8 Dominikānas pilsoņiem un 6 juridiskām
personām, pamatojoties uz iepriekšminēto Kingpin Act.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190820.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm755

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2019. gada 21. augustā notika pirmā Sankciju koordinācijas padomes sēde. Sēdi atklāja Ārlietu
ministrijas valsts sekretārs Andris Pelšs, uzsverot, ka sankcijas kā ārpolitikas instruments ir
vidusceļš starp diplomātiskām sarunām un nopietniem piespiedu līdzekļiem un ka to aktualitāte
strauji pieaug starptautiskajās attiecībās. Sēdē piedalījās gan valsts institūciju, gan arī Latvijas
Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Finanšu nozares
asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/64097-arlietu-ministrija-norisinas-sankcijukoordinacijas-padomes-pirma-sede
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