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Jaunumi par ANO/ES sankcijām
2021. gada 6. septembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (turpmāk –
ANO DP) saskaņā ar rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015) atcēla
sankcijas pret vienu Kataras pilsoni. https://www.un.org/press/en/2021/sc14622.doc.htm
2021. gada 8. septembrī ANO DP saskaņā ar rezolūciju 1518 (2003) atcēla sankcijas pret
28 Irākā reģistrētām juridiskām personām.
https://www.un.org/press/en/2021/sc14625.doc.htm
2021. gada 10. septembrī Eiropas Savienība saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP)
2021/1470 līdz 2022. gada 15. martam pagarināja sankcijas pret 177 fiziskām un 48
juridiskām personām.
https://eur- lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D1470&qid=1631601584507&from=LV
2021. gada 16. septembrī Eiropas Savienības Parlaments pieņēma četras rezolūcijas,
nosodot cilvēktiesību pārkāpumus Kubā, Afganistānā, Apvienoto Arābu Emirātos un
Libānā
un
aicinot
noteikt
sankcijas
pret
atbildīgajie m.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0389_EN.pdf;
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0393_EN.pdf;
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0390_EN.pdf;
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0394_EN.pdf
2021. gada 21. septembrī ANO DP līdz 2021. gada 22. decembrim pagarināja izņēmumus
ieceļošanas ierobežojumiem, kas noteikti pret 14 fiziskām personām.
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptions- ineffect
2021. gada 21. septembrī ANO DP atcēla
https://www.un.org/press/en/2021/sc14642.doc.htm

sankcijas

pret

Irākas

biržu.

Jaunumi par ASV OFAC sankcijām
2021. gada 2. septembrī Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles birojs
(turpmāk – ASV OFAC) atcēla sankcijas pret trīs Bosnijas un Hercegovinas pilsoņiem un
vienu Kubā reģistrētu kuģi. Vienlaikus ASV OFAC laboja Panamā un Kubā reģistrētu kuģu
identificējošo
informāciju.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financia lsanctions/recent-actions/20210902
2021. gada 3. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret četriem Irānas pilsoņie m.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/recent-actions/20210903
2021. gada 8. septembrī ASV OFAC publicēja 2020. gada pārskatu par teroristu aktīvie m.
https://home.treasury.gov/system/files/126/tar2020.pdf
2021. gada 10. septembrī ASV OFAC izdeva vispārīgo licenci 5H saistībā ar situāciju
Venecuēlā. https://home.treasury.gov/system/files/126/venezuela_gl5h.pdf
2021. gada 16. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret četrām fiziskām un divām
juridiskām personām Kolumbijā.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financia lsanctions/recent-actions/20210916
2021. gada 16. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Ēģiptes pilsoni un
četriem
Turcijas
pilsoņiem.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financia lsanctions/recent-actions/20210916_33
2021. gada 17. septembrī ASV Valsts prezidents parakstīja izpildrīkojumu E.O. 14046, kas
izsludina ārkārtas situāciju saistībā ar cilvēktiesību krīzi Etiopijā un kas autorizē ASV
OFAC noteikt sankcijas pret personām, kuras saistītas ar krīzi. Vienlaikus ASV OFAC
izsludināja trīs vispārīgās licences sadarbībai ar Etiopiju. Tāpat ASV OFAC publicēja
jaunas atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par situāciju Etiopijā.
https://www.federalregister.gov/documents/2021/09/21/2021-20508/imposing-sanctionson-certain-persons-with-respect-to-the- humanitarian-and- human-rights-crisis- in
2021. gada 17. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret septiņiem Irānas, diviem
Kuveitas un diviem Libānas pilsoņiem, kā arī pret vienu Apvienoto Arābu Emirātos un
septiņām Ķīnā reģistrētām juridiskām personām par to līdzdalību starptautiskā terorisma
finansēšanas tīklā. Vienlaikus ASV OFAC laboja identificējošo informāciju par vienu
Libānas
pilsoni.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/rece ntactions/20210917

2021. gada 21. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Krievijā un Čehijā
reģistrētu virtuālās valūtas maiņas platformu, kas ir atbildīga par izspiedējvīr usa
(ransomware) kiberuzbrukumos iegūto līdzekļu atmazgāšanu.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/recent-actions/20210921
2021. gada 22. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret astoņām fiziskām un divām
juridiskām personām Meksikā.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/recent-actions/20210922
2021. gada 22. septembrī ASV OFAC atcēla sankcijas pret 14 Kolumbijas, septiņie m
Panamas un pieciem Meksikas pilsoņiem, kā arī pret 25 Panamā, divām Kolumbijā un 28
Meksikā reģistrētām juridiskām personām. Vienlaikus ASV OFAC izmainīja
identificējošo informāciju par vairākām fiziskām personām.
https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/recent-actions/20210922
2021. gada 24. septembrī ASV OFAC izdeva divas vispārīgās licences, lai atbalstītu
humānās palīdzības sniegšanu Afganistānai. Vienlaikus ASV OFAC publicēja atbildes uz
biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar šīm licencēm. https://home.treasury.gov/polic yissues/financial-sanctions/recent-actions/20210924
2021. gada 29. septembrī ASV OFAC noteica sankcijas pret vienu Saūda Arābijas, vienu
Palestīnas, vienu Bahreinas un četriem Kataras pilsoņiem, kā arī vienu Katarā reģistrētu
juridisku personu. https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-sanctions/rece ntactions/20210929
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