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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 4. jūnijā Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2021/907 noteica
sankcijas pret Baltkrievijas Republiku. Jaunās sankcijas paredz aizliegumu Baltkrievijas
aviosabiedrībām šķērsot Eiropas Savienības gaisa telpu un piekļūt Eiropas Savienības
lidostām. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/907/oj
2021. gada 17. jūnijā ANO Drošības padomes Komiteja saskaņā ar ANO Drošības
padomes Rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015) noteica sankcijas pret
vienu fizisku personu. https://www.un.org/press/en/2021/sc14555.doc.htm
2021. gada 21. jūnijā Eiropas Savienība līdz 2022. gada 23. jūnijam pagarināta sankcijas,
kuras tika ieviestas, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju, ko īsteno
Krievijas
Federācija.
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/pressreleases/2021/06/21/russia-s-illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-councilrenews-sanctions-for-a-further-year/
2021. gada 21. jūnijā Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes Īstenošanas Regulu (ES)
2021/998 noteica sankcijas pret astoņām fiziskām, trīs juridiskām Mjanmā reģistrētām
personām un kara veterānu organizāciju.
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/998/oj
2021. gada 21. jūnijā Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2021/996 noteica
sankcijas pret 78 fiziskām un 8 juridiskām Baltkrievijas Republikā reģistrētām personām.
Sankcijas tika noteiktas, reaģējot uz nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu eskalāciju
Baltkrievijā un vardarbīgām represijām pret pilsonisko sabiedrību, demokrātisko opozīciju
un žurnālistiem, kā arī uz Ryanair lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Minskā 2021. gada
23. maijā un ar to saistīto žurnālista Raman Pratasevich un Sofia Sapega aizturēšanu.
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/996/oj
2021. gada 24. jūnijā Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2021/1030
noteica sankcijas pret Baltkrievijas Republiku, reaģējot uz nopietnu cilvēktiesību
pārkāpumu eskalāciju Baltkrievijas Republikā un vardarbīgām represijām pret pilsonisko
sabiedrību, demokrātisko opozīciju un žurnālistiem, kā arī uz Ryanair lidmašīnas piespiedu

nosēdināšanu Minskā 2021. gada 23. maijā un ar to saistīto žurnālista Raman Pratasevich
un Sofia Sapega aizturēšanu. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1030/oj

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 2. jūnijā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV
Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret trīs Bulgārijā
reģistrētām personām un ar tām saistītajām 64 juridiskajām personām.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208
2021. gada 3. jūnijā stājās spēkā ASV OFAC Baltkrievijas sankciju režīma 2021. gada 19.
aprīļa vispārējās licences NO. 2H aizliegums sadarboties ar deviņām Baltkrievijas
Republikā
reģistrētām
juridiskām
personām.
https://home.treasury.gov/system/files/126/belarus_gl2h.pdf
2021. gada 9. jūnijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13851 noteica sankcijas pret četrām Nikaragvā reģistrētām personām.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0218
2021. gada 21. jūnijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
13405 noteica sankcijas pret 16 fiziskām un 5 juridiskām Baltkrievijas Republikā
reģistrētām personām. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20210621

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 21. jūnijā Luksemburgā notika Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padome, kuras
laikā ES ārlietu ministri diskutēja par situāciju Baltkrievijas Republikā. Latvijas ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs Ārlietu padomē pauda atbalstu Eiropas Savienības lēmumam
pieņemt
jaunu
sankciju
paketi
pret
Lukašenko
režīmu.
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/68173-arlietu-ministrs-latvija-atbalsta-eiropassavienibas-lemumu-pienemt-sankciju-paketi-pret-lukasenko-rezimu
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