
DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/90 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Wenezueli 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, 

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/2074 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Wenezueli (1), 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 13 listopada 2017 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2017/2074. 

(2)  W dniu 13 listopada 2017 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie Wenezueli, w których ponownie stwierdza, że 
konstruktywny dialog i negocjacje są jedynym trwałym sposobem walki z obecnym kryzysem i sprostania najpil
niejszym potrzebom ludności Wenezueli. 

(3)  Podkreślając swój niepokój związany z sytuacją w tym kraju, Rada przyjęła środki ograniczające i stwierdziła, że 
będą one wykorzystywane w sposób stopniowy i elastyczny i mogą zostać rozszerzone, poprzez skierowanie do 
osób, które nie przestrzegają zasad demokracji czy praworządności i naruszają prawa człowieka. 

(4)  W związku z tym, że sytuacja w Wenezueli stale się pogarsza, do wykazu osób fizycznych i prawnych, 
podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do decyzji (WPZiB) 
2017/2074, należy dodać siedem osób. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji (WPZiB) 2017/2074, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku I do decyzji (WPZiB) 2017/2074 wprowadza się zmiany zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 60. 



ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób i podmiotów zawartego w załączniku I do decyzji (WPZiB) 
2017/2074:  

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

„1. Néstor Luis 
Reverol Torres 

Data urodzenia: 
28 października 1964 r. 

Minister spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i pokoju; 
były generalny dowódca Boliwariańskiej Gwardii Narodo
wej. Odpowiedzialny za poważne naruszenia praw czło
wieka oraz represje wobec demokratycznej opozycji w We
nezueli, w tym zakaz i tłumienie demonstracji 
politycznych. 

22.1.2018 

2. Gustavo Enrique 
González López 

Data urodzenia: 
2 listopada 1960 r. 

Szef Boliwariańskich Narodowych Służb Wywiadowczych  
(SEBIN). Odpowiedzialny za poważne naruszenia praw 
człowieka (w tym arbitralne zatrzymania, nieludzkie i poni
żające traktowanie oraz tortury) oraz represje wobec społe
czeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w We
nezueli. 

22.1.2018 

3. Tibisay Lucena 
Ramírez 

Data urodzenia: 
26 kwietnia 1959 r. 

Przewodnicząca Krajowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional 
Electoral – CNE). Jej działania i strategie podważają demok
rację i praworządność w Wenezueli, m.in. poprzez ułatwie
nie utworzenia Zgromadzenia Konstytucyjnego w związku 
z tym, że nie zapewniła zachowania bezstronności i nieza
leżności CNE zgodnie z konstytucją Wenezueli. 

22.1.2018 

4. Antonio José 
Benavides Torres 

Data urodzenia: 
13 czerwca 1961 r. 

Szef rządu Okręgu Stołecznego (Distrito Capital). Generalny 
dowódca Boliwariańskiej Gwardii Narodowej do dnia 
21 czerwca 2017 r. Uczestniczył w represjach wobec społe
czeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji w We
nezueli i jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw 
człowieka, których dopuściła się Boliwariańska Gwardia 
Narodowa będąca pod jego dowództwem. Jego działania 
i strategie jako generalnego dowódcy Boliwariańskiej Gwar
dii Narodowej, w tym dopuszczenie do tego, by Boliwa
riańska Gwardia Narodowa przewodziła działaniom poli
cyjnym wobec demonstracji politycznych oraz publicznie 
nawoływała do tego, by sądy wojskowe sprawowały jurys
dykcję nad ludnością cywilną, podważają praworządność 
w Wenezueli. 

22.1.2018 

5. Maikel José 
Moreno Pérez 

Data urodzenia: 
12 grudnia 1965 r. 

Prezes oraz były wiceprezes Sądu Najwyższego Wenezueli  
(Tribunal Supremo de Justicia). Pełniąc powyższe funkcje, 
wspiera i ułatwia działania i strategie rządu, które podwa
żają demokrację i praworządność w Wenezueli, i jest odpo
wiedzialny za działania i oświadczenia, w ramach których 
uzurpowano sobie uprawnienia Zgromadzenia Narodo
wego. 

22.1.2018 

6. Tarek William 
Saab Halabi 

Data urodzenia: 
10 września 1963 r. 

Wenezuelski prokurator generalny mianowany przez Zgro
madzenie Konstytucyjne. Pełniąc tę funkcję, jak i poprzednie 
funkcje Rzecznika Praw Obywatelskich i przewodniczącego 
Republikańskiej Rady Moralnej (CMR), podważa demokra
cję i praworządność w Wenezueli poprzez publiczne popie
ranie działań wobec przeciwników rządu oraz popieranie 
pozbawienia Zgromadzenia Narodowego jego uprawnień. 

22.1.2018 

22.1.2018 L 16 I/15 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

7. Diosdado Cabello 
Rondón 

Data urodzenia: 
15 kwietnia 1963 r. 

Poseł do Zgromadzenia Konstytucyjnego i pierwszy wice
przewodniczący Zjednoczonej Socjalistycznej Partii Wene
zueli (PSUV). Przyczyniał się do podważania demokracji 
i praworządności w Wenezueli, w tym poprzez wykorzys
tywanie mediów do publicznego atakowania i zastraszania 
opozycji politycznej, innych mediów i społeczeństwa oby
watelskiego. 

22.1.2018”   
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