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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 5. februārī Eiropas Savienība lēma par sankciju pagarināšanu uz vēl 6
mēnešiem pret personām, kuras iekļautas Eiropas Savienības teroristu sarakstā. Eiropas
Savienība šo sarakstu izveidoja, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības
Padomes rezolūciju 1373/2001, kas tika pieņemta pēc teroristu uzbrukumiem 2001. gada
11. septembrī. https://europa.eu/!wg96UP ; http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/138/oj
2021. gada 19. februārī ANO Drošības padomes komiteja saskaņā ar ANO Drošības
padomes rezolūciju 1904 (2009), atcēla pret divām fiziskām personām noteiktās sankcijas.
https://www.un.org/press/en/2021/sc14440.doc.htm
2021. gada 22. februārī Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes īstenošanas regulu (ES)
2021/275 noteica sankcijas pret 19 Venecuēlas amatpersonām.
https://europa.eu/!mu48UF; https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/275
2021. gada 25. februārī ANO Drošības padome saskaņā ar rezolūciju 2564 (2021) noteica
sankcijas pret Sultan Saleh Aida Aida Zabin.
https://www.un.org/securitycouncil/content/sultan-saleh-aida-aida-zabin
2021. gada 25. februārī ANO Drošības padome saskaņā ar rezolūciju 2564 (2021)
pagarināja pret Jemenu noteiktās sankcijas līdz 2022. gada 28. februārim.
https://www.un.org/press/en/2021/sc14452.doc.htm

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 11. februārī ASV administrācija izveidoja jaunu sankciju režīmu, reaģējot uz
Mjanmas armijas apvērsumu pret demokrātiski ievēlēto Mjanmas civilo valdību. ASV
Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV Valsts prezidenta jauno
izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret 10 fiziskām un 3 juridiskām personām.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0024
2021. gada 22. februārī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
14014 noteica sankcijas pret Moe Myint Tun un Maung Maung Kyaw.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0031

2021. gada 26. februārī ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13818 noteica sankcijas pret Ahmad Hassan Mohammed al Asiri.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0038

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 4. februārī Ārlietu ministrija rīkoja tiešsaistes informatīvo semināru par
sankciju efektīvu ievērošanu Latvijā, kurā piedalījās 800 dalībnieki. Ārlietu ministrijas
sankciju un stratēģisko preču eksperti informēja par sankciju aktualitātēm, stratēģisko
preču eksporta kontroli un proliferācijas finansēšanas novēršanas sankcijām.
Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

