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Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei) 
Reglamenta 130. pants 

Marietje Schaake (ALDE), Krišjānis Kariņš (PPE), Miroslav Poche (S&D), Pavel Telička (ALDE), 

Rebecca Harms (Verts/ALE), Sophia in 't Veld (ALDE), Monica Macovei (ECR), Molly Scott Cato 

(Verts/ALE), Nils Torvalds (ALDE), Morten Helveg Petersen (ALDE), Svetoslav Hristov Malinov 

(PPE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Tunne Kelam (PPE), Nessa Childers (S&D), Petras 

Auštrevičius (ALDE), Hans-Olaf Henkel (ECR), Helga Trüpel (Verts/ALE), Jasenko Selimovic 

(ALDE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), Boris Zala 

(S&D), Ana Gomes (S&D), Tibor Szanyi (S&D), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Michaela 

Šojdrová (PPE), Milan Zver (PPE), Monika Beňová (S&D), Indrek Tarand (Verts/ALE), María 

Teresa Giménez Barbat (ALDE) un Robert Rochefort (ALDE) 

Temats: VP/HR - sankciju piemērošana Krievijai 

2017. gada novembrī Krievijas uzņēmums “EN+” reģistrējās Londonas Biržā.1 

ES sankciju režīms, ko ES noteica pēc Krimas nelikumīgās aneksijas, uz EN+ tiešā veidā neattiecas. 

EN+ pieder Oļegam Deripaskam, kas ir prezidenta Putina tuvs biznesa partneris un vienas no 
Krievijas lielākajām rūpnieciskajām grupām — Basic Element — direktors. Basic Element pieder 47 % 
akciju vienā no pasaules lielākajiem alumīnija ražošanas uzņēmumiem — Rusal. 

EN+ ir norādījis, ka daļu no Londonas Biržā gūtajiem līdzekļiem tas izmantos, lai atmaksātu savu 
parādu VTB — Krievijas valstij piederošai bankai, kas ir pakļauta ES sankcijām. 

1. Vai AP/PV ir informēta, ka EN+ pagājušajā gadā reģistrējās vienā no Eiropas biržām, tādējādi 
kļūstot par pirmo Krievijas uzņēmumu, kas to izdarījis kopš ES sankciju noteikšanas? 

2. Kā AP/PV vērtē EN+ īpašo situāciju saistībā ar ES sankcijām, kas atsevišķām Krievijas 
bankām un uzņēmumiem ierobežo piekļuvi ES primārajiem un sekundārajiem kapitāla tirgiem, 
nosaka ieroču tirdzniecības aizliegumu un ierobežo Krievijas piekļuvi atsevišķām sensitīvām 
tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas var tikt izmantoti naftas ražošanai un ar to saistītiem 
izpētes darbiem? 

3. Vai AP/PV var paskaidrot to, vai ES sankcijas dažos gadījumos var piemērot arī netiešā 
veidā, un vai viņa var izvērtēt, vai tas varētu būt iespējams EN+ gadījumā? 

                                                      
1  https://uk.reuters.com/article/us-en-ipo-pricing/russias-en-prices-ipo-at-14-per-gdr-valued-at-8-billion-

idUKKBN1D30N0. 


