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Jaunumi/aktualitātes ANO/ES sankciju sarakstos


2019. gada 17. jūnijā ES Padome atcēla sankcijas pret Maldīviju, kas tika pieņemtas
2018. gada jūlijā, pamatojoties uz stingru apņemšanos stiprināt demokrātiju, nodrošināt
labu pārvaldību un veicināt cilvēktiesību ievērošanu.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/06/17/maldivescouncil-revokes-sanctions-framework/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Maldives:+Council+revokes+sanctions+fram
ework



2019. gada 20. jūnijā ES Padome pagarināja sankcijas pret Krievijas personām un
uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti Ukrainas teritoriālās integritātes graušanā uz 1 gadu – līdz
2020. gada 23. jūnijam. Sankcijas ietver aizliegumus attiecībā uz produktu importu,
ieguldījumiem, tūrisma pakalpojumu sniegšanu un tādu preču, tehnoloģiju un
pakalpojumu eksportu, kas saistīti ar naftas, gāzes un minerālu nozari.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2019/06/20/illegalannexation-of-crimea-and-sevastopol-eu-extends-sanctions-by-one-year/
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0069.01.ENG&toc=OJ:L:2019:165:TOC



2019. gada 24. jūnijā ANO DP no sava Irākas sankciju saraksta izsvītroja 17 ierakstus. Pilns
saraksts pieejams: https://www.un.org/press/en/2019/sc13855.doc.htm

Jaunumi/aktualitātes ASV OFAC sankciju sarakstos


2019. gada 10. jūnijā ASV OFAC noteica sankcijas pret Irānas naftas pārstrādes un
ķimikāliju kompāniju Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). Līdz ar
PGPIC tika sankcionētas arī 39 tās meitaskompānijas.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190607.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm703



2019. gada 12. jūnijā ASV OFAC noteica sankcijas pret Sīrijas uzņēmēju Samer Foz, tā
ģimenes locekļiem un 13 viņa uzņēmumiem.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190611.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm704


2019. gada 19. jūnijā ASV pagarināja sankciju režīmu pret Baltkrieviju, kā arī pret
Rietumbalkāniem. Sankcijas nosaka līdzekļu iesaldēšanu amatpersonām un personām,
tostarp Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko, pēc darbībām un politikas, kas
vērsta, lai grautu Baltkrievijas demokrātiskos procesus vai iestādes, veiktu cilvēktiesību
pārkāpumus, kas saistīti ar politiskām represijām, un iesaistītos valsts korupcijā.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-notice-continuation-nationalemergency-respect-belarus/
Sankcijas, kas saistītas ar Rietumbalkāniem īsteno līdzekļu iesaldēšanu tām personām, kas
ir saistītas ar ekstrēmistu vardarbības atbalstīšanu Ziemeļmaķedonijā vai kavē Deitonas
miera līguma īstenošanu Bosnijā.
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/message-congress-continuationnational-emergency-respect-western-balkans/





2019. gada 20. jūnijā ASV OFAC ieviesa sankcijas pret Russian Financial Society saistībā
ar finanšu pakalpojumu sniegšanu ASV un ANO sankcionētām personām un
uzņēmumiem. 2017. un 2018. gadā Russian Financial Society atvēra vairākus bankas
kontus dažādām sankcionētām Ziemeļkorejas personām, tādējādi ļaujot tām apiet
starptautiskās sankcijas un iegūt pieeju globālajai finanšu sistēmai, lai gūtu ieņēmumus,
kas tika izmantoti kodolprogrammas izstrādē.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190619.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm712
2019. gada 24. jūnijā ASV ieviesa jaunas sankcijas pret Irānas amatpersonām, tostarp Alī
Hāmenejī (Ali Khamenei), Irānas augstāko līderi un jebkuru, ko viņš ieceļ [SM1]par valsts
amatpersonām un citiem, kas minēti ASV rīkojumā. Rīkojums ietver “sekundārās
sankcijas” attiecībā uz personām, kas nav ASV jurisdikcijā un kas apzināti veicina
nozīmīgus darījumus ar sarakstā iekļautajām personām. Sarakstā iekļauti arī 8 Jūras spēku,
Gaisa spēku un Sauszemes spēku Islāma Revolucionārās gvardes komandieri.
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/iran_eo_slo.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190624.aspx
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm716

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā


Ārlietu ministrija vērš uzmanību uz to, ka 2019. gada 4. jūlijā spēkā stāsies grozījumi
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Grozījumiem ir būtiska
nozīme Moneyval rekomendāciju ieviešanā un Latvijas finanšu sistēmas sakārtošanā,

paredzot Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas
piemērot bez kavēšanās.
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/28059-saeima-atbalsta-grozijumusstarptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likuma
https://likumi.lv/ta/id/307657-grozijumi-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalosankciju-likuma
2019. gada 3. jūlijā spēkā stāsies grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību
par Latvijai saistošo sankciju pārkāpšanu.
https://likumi.lv/ta/id/307635-grozijumi-kriminallikuma

Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
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