
DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/901 

z dnia 25 czerwca 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 28 maja 2018 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie Wenezueli, w których stwierdziła, że wybory 
przeprowadzone w Wenezueli w dniu 20 maja 2018 r. nie były wolne ani uczciwe oraz że wybory te oraz ich 
wyniki były pozbawione wiarygodności, ponieważ proces wyborczy nie zapewniał gwarancji niezbędnych dla 
pluralistycznych i demokratycznych wyborów. 

(3)  W konkluzjach zaapelowano o przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich zgodnie z uznanymi na forum 
międzynarodowym normami demokratycznymi i z wenezuelskim porządkiem konstytucyjnym oraz, w związku 
z tym, o dodatkowe ukierunkowane i odwracalne środki ograniczające, które nie zaszkodzą ludności Wenezueli. 

(4)  Ze względu na sytuację w Wenezueli do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych 
środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do decyzji (WPZiB) 2017/2074 należy dodać 
jedenaście 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 zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2018 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  

25.6.2018 L 160 I/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

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



ZAŁĄCZNIK 

Do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów zawartego w załączniku I do decyzji (WPZiB) 
2017/2074 dodaje się następujące osoby:  

„Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

8. Tareck Zaidan El- 
Aissami Maddah 

Wiceprezydent ds. 
gospodarki i minister 
krajowego przemysłu 
i produkcji 

Data urodzenia: 
12 listopada 1974 r. 

Wiceprezydent ds. gospodarki i minister przemysłu 
krajowego i produkcji. Jako poprzedni wiceprezy
dent Wenezueli z prawem nadzoru Boliwariańskich 
Narodowych Służb Wywiadowczych (SEBIN) Mad
dah odpowiada za poważne naruszenia praw czło
wieka popełnione przez tę organizację, w tym za ar
bitralne zatrzymania, politycznie umotywowane 
dochodzenia, nieludzkie i poniżające traktowanie 
oraz tortury. Odpowiada także za popieranie i wdra
żanie polityk i działań podważających demokrację 
i praworządność, w tym za zakaz publicznych de
monstracji oraz kierowanie „komórką przeciwzama
chową” prezydenta Maduro, której działania wymie
rzone były w społeczeństwo obywatelskie i opozycję 
demokratyczną. 

25.6.2018 

9. Sergio José Rivero 
Marcano 

Inspektor generalny 
Boliwariańskich 
Narodowych Sił Zbrojnych 

Data urodzenia: 8 listopada 
1964 r. 

Generalny dowódca Boliwariańskiej Gwardii Narodo
wej do 16 stycznia 2018 r. Uczestniczył w represjach 
wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycz
nej opozycji w Wenezueli, odpowiada też za po
ważne naruszenia praw człowieka popełniane przez 
Boliwariańską Gwardię Narodową pod jego dowódz
twem, w tym za nadmierne użycie siły oraz arbi
tralne zatrzymania i znęcanie się nad członkami spo
łeczeństwa obywatelskiego i opozycji. Jego działania 
i polityki jako generalnego dowódcy Boliwariańskiej 
Gwardii Narodowej, w tym dokonywane przez tę 
gwardię napaście na członków demokratycznie wy
branego Zgromadzenia Narodowego i zastraszanie 
dziennikarzy donoszących o nieuczciwych wyborach 
do nielegalnego Zgromadzenia Konstytucyjnego 
podważyły demokrację i praworządność w Wene
zueli. 

25.6.2018 

10. Jesús Rafael Suárez 
Chourio 

Generalny dowódca armii 
boliwariańskiej 

Data urodzenia: 19 lipca 
1962 r. 

Generalny dowódca wenezuelskiej Boliwariańskiej 
Armii Narodowej i były dowódca wenezuelskiego 
Kompleksowego Regionu Obrony Strefy Centralnej 
(REDI Central). Odpowiada za naruszenia praw czło
wieka dokonane przez siły pod jego dowództwem, 
w tym za używanie nadmiernej siły i złe traktowanie 
zatrzymanych. Działał przeciwko opozycji demokra
tycznej i popierał wykorzystywanie sądów wojsko
wych do prowadzenia procesów przeciwko cywil
nym osobom protestującym. 

25.6.2018 

11. Iván Hernández Dala Szef dyrekcji generalnej 
kontrwywiadu wojskowego 

Data urodzenia: 18 maja 
1966 r. 

Szef dyrekcji generalnej kontrwywiadu wojskowego 
(DGCIM) od stycznia 2014 r. i szef gwardii prezy
denckiej od września 2015 r. Jako szef DGCIM Iván 
Hernández Dala odpowiada za poważne naruszenia 
praw człowieka i represje wobec społeczeństwa oby
watelskiego i opozycji demokratycznej popełniane 
przez członków DGCIM pod jego dowództwem, 
w tym za nadmierne użycie siły i złe traktowanie za
trzymanych. 

25.6.2018 
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Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data umie

szczenia 
w wykazie 

12. Delcy Eloina 
Rodríguez Gómez 

Wiceprezydent 
Boliwariańskiej Republiki 
Wenezueli 

Data urodzenia: 18 maja 
1969 r. 

Wiceprezydent Wenezueli, była przewodnicząca nie
legalnego Zgromadzenia Konstytucyjnego i była 
członkini komisji prezydenckiej do nielegalnego 
Zgromadzenia Konstytucyjnego. Jej działania w komi
sji prezydenckiej, a następnie jako przewodniczącej 
nielegalnego Zgromadzenia Konstytucyjnego podwa
żyły demokrację i praworządność w Wenezueli, m. 
in. poprzez uzurpowanie uprawnień Zgromadzenia 
Narodowego i wykorzystując je do wymierzania 
działań w opozycję i do niedopuszczania jej do 
udziału w procesie politycznym. 

25.6.2018 

13. Elías José Jaua 
Milano 

Minister władzy ludowej na 
rzecz edukacji 

Data urodzenia: 16 grudnia 
1969 r. 

Minister władzy ludowej na rzecz edukacji. Były 
przewodniczący komisji prezydenckiej na rzecz ut
worzenia nielegalnego Narodowego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego. Ze względu na swoją przewodnią 
rolę w utworzeniu nielegalnego Zgromadzenia Kon
stytucyjnego odpowiada za podważanie demokracji 
i praworządności w Wenezueli. 

25.6.2018 

14. Sandra Oblitas 
Ruzza 

Wiceprzewodnicząca 
Krajowej Rady Wyborczej 

Data urodzenia: 7 czerwca 
1969 r. 

Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Wyborczej 
(CNE) i przewodnicząca Komisji Rejestru Wyborców 
i Rejestru Ludności. Odpowiada za działania CNE, 
które podważyły demokrację w Wenezueli, w tym za 
ułatwianie utworzenia nielegalnego Zgromadzenia 
Konstytucyjnego i manipulowanie procesem wybor
czym. 

25.6.2018 

15. Freddy Alirio Bernal 
Rosales 

Data urodzenia: 
16 czerwca 1962 r. 

Szef Krajowego ośrodka kontroli Komitetu na rzecz 
miejscowych dostaw i produkcji (CLAP) oraz komi
sarz generalny SEBIN. Odpowiada za podważanie 
demokracji przez manipulowanie dystrybucją pro
gramów CLAP wśród wyborców. Oprócz tego, jako 
komisarz generalny SEBIN odpowiada za działania 
SEBIN obejmujące poważne naruszenia praw czło
wieka, takie jak arbitralne zatrzymania. 

25.6.2018 

16. Katherine Nayarith 
Harrington Padrón 

Zastępca prokuratora 
generalnego 

Data urodzenia: 5 grudnia 
1971 r. 

Zastępca prokuratora generalnego od lipca 2017 r. 
Powołana na stanowisko zastępcy prokuratora gene
ralnego z naruszeniem konstytucji przez Sąd 
Najwyższy, nie zaś przez Zgromadzenie Narodowe. 
Odpowiada za podważanie demokracji i praworząd
ności w Wenezueli, m.in. przez wszczynanie poli
tycznie umotywowanych postępowań karnych i nie
prowadzenie dochodzenia w sprawie zarzutów 
o naruszenia praw człowieka przez reżim Maduro. 

25.6.2018 

17. Socorro Elizabeth 
Hernández 
Hernández 

Data urodzenia: 11 marca 
1952 r. 

Członkini (szefowa) Krajowej Rady Wyborczej (CNE) 
oraz członkini Krajowego Zarządu Wyborczego 
(JNE). Odpowiada za działania CNE, które podwa
żyły demokrację w Wenezueli, w tym ułatwianie 
za utworzenia nielegalnego Zgromadzenia Konsty
tucyjnego i manipulowanie procesem wyborczym 
w związku z anulowanymi wyborami prezydenckimi 
w 2016 r., przełożeniem wyborów gubernatorskich 
w 2016 r. oraz przemieszczaniem punktów wybor
czych z niewielkim wyprzedzeniem przed wyborami 
gubernatorskimi w 2017 r. 

25.6.2018 
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18. Xavier Antonio 
Moreno Reyes 

Sekretarz generalny 
Krajowej Rady Wyborczej 

Sekretarz generalny Krajowej Rady Wyborczej (CNE) 
Odpowiada za zatwierdzanie decyzji CNE, które 
podważyły demokrację w Wenezueli, w tym za ułat
wianie utworzenia nielegalnego Zgromadzenia Kon
stytucyjnego i manipulowanie procesem wyborczym. 

25.6.2018”   
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