
A TANÁCS (KKBP) 2018/90 HATÁROZATA 

(2018. január 22.) 

a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/2074 
határozat módosításáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 

tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i (KKBP) 
2017/2074 tanácsi határozatra (1), 

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára, 

mivel: 

(1)  A Tanács 2017. november 13-án elfogadta a (KKBP) 2017/2074 határozatot. 

(2)  A Tanács 2017. november 13-án következtetéseket fogadott el Venezueláról, amelyekben újólag megerősítette, 
hogy egyedül az építő jellegű párbeszéd és tárgyalás kínálhat tartós megoldást a jelenlegi válságra és a venezuelai 
nép sürgető szükségleteire. 

(3) A Tanács az országban uralkodó helyzettel kapcsolatos aggodalmának nyomatékosítása céljából korlátozó intézke
déseket fogadott el és megjegyezte, hogy az említett intézkedéseket fokozatosan és rugalmas módon fogja 
alkalmazni azok ellen, akik nem tartják tiszteletben a demokratikus elveket vagy a jogállamiságot, és megsértik az 
emberi jogokat, azt is hozzátéve, hogy az intézkedések köre bővíthető. 

(4)  Tekintettel arra, hogy Venezuelában egyre romlik a helyzet, hét személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések 
hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a (KKBP) 2017/2074 
határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe. 

(5)  A (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. cikk 

A (KKBP) 2017/2074 határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul. 

2. cikk 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2018. január 22-én. 

a Tanács részéről 

az elnök 
F. MOGHERINI  
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(1) HL L 295., 2017.11.14., 60. o. 



MELLÉKLET 

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a (KKBP) 2017/2074 határozat I. mellék
letében foglalt jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:  

Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

„1. Néstor Luis 
Reverol Torres 

Születési ideje: 1964. 
október 28. 

Belügyminiszter, igazságügyi és a békéért felelős miniszter; 
a venezuelai nemzeti gárda korábbi főparancsnoka. Súlyos 
emberi jogi jogsértésekért, valamint a venezuelai demokrati
kus ellenzék elnyomásáért felelős, ideértve a politikai tünte
tések betiltását, illetve visszaszorítását. 

2018.1.22. 

2. Gustavo Enrique 
González López 

Születési ideje: 1960. 
november 2. 

A venezuelai nemzeti hírszerző szolgálat (SEBIN) vezetője. 
Súlyos emberi jogi jogsértésekért (többek között önkényes 
fogva tartásokért, embertelen és megalázó bánásmódért és 
kínzásért), valamint a venezuelai civil társadalom és demok
ratikus ellenzék elnyomásáért felelős. 

2018.1.22. 

3. Tibisay Lucena 
Ramírez 

Születési ideje: 1959. 
április 26. 

Az Országos Választási Tanács (Consejo Nacional Electoral – 
CNE) elnöke. Tevékenységével és politikájával aláássa a de
mokráciát és a jogállamiságot Venezuelában, többek között 
azáltal, hogy elősegítette az alkotmányozó nemzetgyűlés 
összehívását, és nem biztosítja, hogy az Országos Választási 
Tanács megmaradjon a venezuelai alkotmány szerinti, rész
rehajlás nélküli és független intézménynek. 

2018.1.22. 

4. Antonio José 
Benavides Torres 

Születési ideje: 1961. 
június 13. 

A fővárosi körzet kormányzója. 2017. június 21-ig a vene
zuelai nemzeti gárda főparancsnoka. Részt vesz a venezuelai 
civil társadalom és demokratikus ellenzék elnyomásában, 
továbbá felelősség terheli azokért a súlyos emberi jogi jog
sértésekért, amelyeket a venezuelai nemzeti gárda tagjai 
a parancsoksága alatt követtek el. A venezuelai nemzeti 
gárda főparancsnokaként számos olyan intézkedést és poli
tikát vezetett be, melyekkel aláásta Venezuelában a jogálla
miságot; ide tartozik többek között az, hogy a nemzeti 
gárda átvette a legfőbb rendfenntartó szerepét a polgári la
kosság tüntetésein, valamint hogy főparancsnokként nyilvá
nosan síkra szállt amellett, hogy a katonai bíróságok rendel
kezzenek joghatósággal a polgári lakosság tagjai felett. 

2018.1.22. 

5. Maikel José 
Moreno Pérez 

Születési ideje: 1965. 
december 12. 

Venezuela Legfelsőbb Bíróságának (Tribunal Supremo de Justi
cia) elnöke és korábbi alelnöke. E tisztségeiben támogatta, 
illetve támogatja a kormány azon intézkedéseit és politikáit, 
amelyek aláássák Venezuelában a demokráciát és a jogálla
miságot, továbbá felelősséggel tartozik azokért az intézke
désekért és nyilatkozatokért, amelyek a nemzetgyűlés hatás
körének csorbulását eredményezték. 

2018.1.22. 

6. Tarek William 
Saab Halabi 

Születési ideje: 1963. 
szeptember 10. 

Az alkotmányozó nemzetgyűlés által kinevezett venezuelai 
főügyész. Ebben a tisztségében, valamint korábban om
budsmanként és a köztársaság morális ügyekkel foglalkozó 
tanácsának elnökeként aláásta Venezuelában a demokráciát 
és a jogállamiságot, mégpedig azzal, hogy nyilvánosan tá
mogatta a kormány ellenzéke ellen irányuló fellépéseket, va
lamint a nemzetgyűlés hatásköreinek elvonását. 

2018.1.22. 
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Név Azonosító adatok A jegyzékbe vétel okai A jegyzékbe 
vétel dátuma 

7. Diosdado Cabello 
Rondón 

Születési ideje: 1963. 
április 15. 

Az alkotmányozó nemzetgyűlés tagja és a venezuelai Egye
sült Szocialista Párt (PSUV) első alelnöke. Részt vesz a vene
zuelai demokrácia és a jogállamiság aláásásában, többek kö
zött azzal, hogy a médiát a politikai ellenzék, más 
tömegtájékoztatási csatornák és a civil társadalom elleni 
nyilvános támadásokra és fenyegetésekre használja fel. 

2018.1.22.”   
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