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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 6. jūlijā Eiropas Savienība saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulu
(ES)2021/1111 grozīja Padomes Regulu (EK) Nr. 1210/2003 par konkrētiem īpašiem
ierobežojumiem attiecībā uz ekonomiskiem un finanšu sakariem ar Irāku, tā atceļot
sankcijas pret juridisko personu State Contracting Water and Sewage Projects Company.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1111&from=EN;
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32003R1210

https://eur-

2021. gada 8. jūlijā Eiropas Savienības Parlaments pieņēma rezolūciju 2021/2786(RSP).
Parlaments aicina dalībvalstis (Eiropas Savienības globālā cilvēktiesību sankciju režīma
ietvaros) attiecināt sankcijas pret fiziskām un juridiskām personām Honkongā un Ķīnā par
smagiem cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem Honkongā, kā arī Honkongas
autonomijas
un
brīvību
ierobežošanā.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0356_EN.pdf
2021. gada 8. jūlijā Eiropas Savienības Parlaments pieņēma rezolūciju 2021/2785(RSP),
reaģējot uz Irānas pārkāpumiem pret Zviedrijas-Irānas pilsoņa Dr Ahmadreza Djalali
cilvēktiesībām un viņa notiesāšanu uz nāvi. Parlaments aicina Eiropas Savienības Padomi
attiecināt sankcijas (Eiropas Savienības cilvēktiesību sankciju režīma pret Irānu ietvaros
vai Eiropas Savienības globālā cilvēktiesību sankciju režīma ietvaros) pret fiziskām un
juridiskām personām, kuras iesaistītas Eiropas Savienības pilsoņu nepamatotā aizturēšanā
un notiesāšanā uz nāvi. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20210355_EN.pdf
2021. gada 8. jūlijā Eiropas Savienības Parlaments pieņēma rezolūciju 2021/2777(RSP)
par situāciju Nikaragvā, nosodot cilvēktiesību pārkāpumus un prasot par tiem atbildību.
Parlaments aicina Eiropas Savienības Padomi un dalībvalstis attiecināt sankcijas pret vēl
vairāk personām nekā līdz šim, ieskaitot Nikaragvas prezidentu, viceprezidentu un viņiem
pietuvinātas personas. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-20210359_EN.html

2021. gada 12. jūlijā Eiropas Savienības ārlietu padomes laikā tika nolemts izstrādāt jaunu
sankciju režīmu pret tiem, kuri ir atbildīgi par pašreizējo situāciju Libānā.
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/07/12/
2021. gada 14. jūlijā Eiropas Savienības Vispārējā tiesa pasludināja vairākus spriedumus
saistībā ar sankcijām pret personām Venecuēlā. Deviņi no pieteikumiem par sankciju
atcelšanu tika noraidīti (lietas: T-35/19; T-245/18; T-554/18; T-553/18; T-551/18;
T-550/18; T-248/18; T-249/18; T-247/18). Pret vienu personu – Xavier Antonio Moreno
Reyes – sankcijas tika atceltas (lieta T-552/18).
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL
&jur=T&page=3&dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253Don%2524on%253D2
021.07.14&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2
008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252
Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=7669029
2021. gada 19. jūlijā Eiropas Savienība, saskaņā ar regulu (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem
ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām
personām un organizācijām un Padomes īstenošanas regulu (ES) 2021/1188, noteica
sankcijas pret 14 fiziskām personām un 21. juridiskām personām.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1188&from=EN;
https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R2580&from=EN
2021. gada 29. jūlijā Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes īstenošanas regulu (ES)
2021/1242 grozīja sarakstu ar personām pret kurām attiecinātas sankcijas, kas minēts
Padomes regulā (ES) Nr. 267/2012. Pret vienu personu (Sayed Shamsuddin Borborudi)
sankcijas tika atceltas, sekojot Vispārējās tiesas lēmumam Nr. T-580/19. Vairākos citos
personu
ierakstos
tika
veikti
grozījumi.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1242&from=EN;
https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0267&from=EN
2021. gada 30. jūlijā Eiropas Savienības Padome nāca klajā ar pamatnostādnēm par
sankciju režīma izveidi saistībā ar situāciju Libānā. Sankcijas tiks ieviestas pret fiziskām
un juridiskām personām, kuras grauj demokrātiju un tiesiskumu Libānā. Sankcijas iekļaus
aizliegumu
ieceļot
Eiropas
Savienībā
un
līdzekļu
iesaldēšanu.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/30/lebanon-eu-adoptsa-framework-for-targeted-sanctions/

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 2. jūlijā ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (ASV OFAC) saskaņā ar ASV
Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 14022 atcēla sankcijas pret Starptautiskās
krimināltiesas darbiniekiem, kas bija spēkā no 2020. gada 11. jūnija.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210702_33;
https://public-inspection.federalregister.gov/2021-14337.pdf
2021. gada 2. jūlijā ASV OFAC saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O.
14014 noteica sankcijas pret 22 Mjanmas izcelsmes fiziskām personām. Tika atceltas pret
četrām
Irānas
izcelsmes
fiziskām
personām
noteiktās
sankcijas.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0260; https://home.treasury.gov/policyissues/financial-sanctions/recent-actions/20210702
2021. gada 16. jūlijā ASV OFAC saistībā ar situāciju Honkongā un saskaņā ar ASV Valsts
prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13936 noteica sankcijas pret septiņām fiziskām personām.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210716_33
2021. gada 20. jūlijā ASV OFAC izsniedza Vispārējo licenci 5G saistībā ar Venecuēlu.
ASV OFAC arī grozīja atbildi uz bieži uzdoto jautājumu Nr. 595.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210720;
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595
2021. gada 22. jūlijā ASV OFAC saistībā ar pasliktinājušos cilvēktiesību situāciju Kubā
un saskaņā ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret
vienu fizisko personu – Alvaro Lopez Miera – un vienu juridisko personu – Brigada
Especial Nacional del Ministerio del Interior. https://home.treasury.gov/policyissues/financial-sanctions/recent-actions/20210722
2021. gada 28. jūlijā ASV OFAC saistībā ar pretterorisma pasākumiem Sīrijā un saskaņā
ar ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13224 noteica sankcijas pret 8 fiziskām
personām un 10 juridiskām personām. Vienas fiziskās un vienas juridiskās personas datos
tika veikti grozījumi. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recentactions/20210728
2021. gada 30. jūlijā ASV OFAC saistībā ar cilvēktiesību situāciju Kubā un saskaņā ar
ASV Valsts prezidenta izpildrīkojumu E.O. 13818 noteica sankcijas pret divām fiziskām
personām un vienu juridisko personu. https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/recent-actions/20210730

Aktualitātes sankciju jautājumos Latvijā
2021. gada 9. augustā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Finanšu
nozares asociāciju, Ārlietu ministriju un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizē
tiešsaistes semināru “Eiropas Savienības sankcijas pret Baltkrieviju. Skaidrojums”, lai
veicinātu uzņēmēju izpratni par Eiropas Savienības sankciju pret Baltkrieviju piemērošanu.
Seminārs norisināsies no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.15 un būs pieejams tiešraidē Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras mājaslapā un
Facebook
lapā.
https://www.mfa.gov.lv/lv/jaunums/arlietu-ministrija-aicina-piedalities-seminara-eiropassavienibas-sankcijas-pret-baltkrieviju-skaidrojums

Plašāka informācija par sankcijām pieejama arī Ārlietu ministrijas mājaslapas sadaļā Sankcijas.
Sagatavoja: Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta Sankciju nodaļa, e-pasts: sankcijas@mfa.gov.lv

