
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/275 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku 
z sytuacją w Wenezueli 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Wenezueli (1), w szczególności jego art. 17 ust. 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 rozporządzenie (UE) 2017/2063. 

(2) W dniu 7 grudnia 2020 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany 
dalej „Wysokim Przedstawicielem”) wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym z ubolewaniem stwierdzono, że 
wybory do Zgromadzenia Narodowego, które odbyły się dnia 6 grudnia 2020 r. w Wenezueli, zostały zorganizo
wane bez narodowej zgody co do warunków wyborów, nie spełniały minimalnych międzynarodowych norm 
w zakresie wiarygodnych wyborów ani nie zmobilizowały Wenezuelczyków do stawienia się przy urnach. W oświad
czeniu podkreślono też, że brak poszanowania pluralizmu politycznego oraz wykluczenie i prześladowanie przy
wódców opozycji uniemożliwiają Unii uznanie tego procesu wyborczego za wiarygodny, pluralistyczny ani prze
jrzysty, a jego wyników za stanowiące odzwierciedlenie woli Wenezuelczyków. 

(3) W dniu 6 stycznia 2021 r. Wysoki Przedstawiciel wydał drugie oświadczenie w imieniu Unii dotyczące wenezuel
skich wyborów do Zgromadzenia Narodowego; w oświadczeniu podkreślono, że Unia ubolewa nad tym, iż wyło
nione w niedemokratycznych wyborach Zgromadzenie Narodowe rozpoczęło dnia 5 stycznia 2021 r. swoją kaden
cję. Wskazano też, że ostatnimi wyborami, podczas których Wenezuelczycy mieli możliwość swobodnego 
głosowania, były wybory do Zgromadzenia Narodowego w 2015 r. W oświadczeniu wspomniano także, że Unia 
jest gotowa do przyjęcia dodatkowych, ukierunkowanych środków. 

(4) W dniu 25 stycznia 2021 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie Wenezueli, w których oświadczyła, że Unia głęboko 
ubolewa nad tym, że wybory parlamentarne z dnia 6 grudnia 2020 r. okazały się straconą okazją dla demokracji – 
przeprowadzono je bez narodowej zgody co do warunków wyborczych; nie spełniły też międzynarodowych norm 
procesu demokratycznego. Ponadto Rada podkreśliła, że należy przestrzegać praw człowieka. Rada stwierdziła rów
nież, że nie może być wyjścia z kryzysu politycznego w Wenezueli, jeżeli jej obywatele obawiają się aresztowania 
i prześladowań, także swoich rodzin, za korzystanie ze swoich podstawowych praw i wolności. 

(1) Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 21. 
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(5) W konkluzjach Rady z dnia 25 stycznia 2021 r. zasygnalizowano, że w związku z pogarszającą się sytuacją w zakre
sie praw człowieka, praworządności i demokracji w Wenezueli Unia jest gotowa przyjąć dodatkowe ukierunkowane 
środki ograniczające wobec tych, którzy podważają demokrację lub praworządność oraz odpowiadają za poważne 
naruszenia praw człowieka. Środki te zostały skonstruowane w taki sposób, by nie wyrządzić szkody społeczeństwu 
Wenezueli i aby można je było znieść. 

(6) W związku z powyższym i z uwagi na utrzymującą się poważną sytuację w Wenezueli należy umieścić 19 osób 
w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi, znajdującego 
się w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lutego 2021 r.  

W imieniu Rady 
J. BORRELL FONTELLES 

Przewodniczący     
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ZAŁĄCZNIK 

Następujące osoby dodaje się do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów znajdującego się w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2017/2063:                                                                 

Imię i nazwisko Informacje identyfikacyjne Uzasadnienie 
Data 

umieszczenia 
w wykazie 

„37. Remigio CEBALLOS ICHASO Data urodzenia: 1 maja 1963 r. 

Numer identyfikacyjny: V-6557495 

Płeć: mężczyzna 

Od czerwca 2017 r. dowódca Operacyjno-Strategicznego Dowództwa Boliwariańskich 
Narodowych Sił Zbrojnych Wenezueli (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales 
Bolivarianas (CEOFANB)), najwyższego organu Wenezuelskich Sił Zbrojnych. CEOFANB 
kontroluje Boliwariańskie Narodowe Siły Zbrojne (FANB) i Boliwariańską Gwardię Narodową. 
COEFANB jest też odpowiedzialne za koordynowanie interwencji FANB w przypadku 
demonstracji. 
Jako dowódca CEOFANB jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w tym 
stosowanie nadmiernej siły, jak też nieludzkie i poniżające traktowanie ze strony funkcjonariuszy 
FANB oraz podlegających mu formacji niższego szczebla, w tym Boliwariańskiej Gwardii 
Narodowej. Według różnych źródeł, w tym niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej 
sytuację w Boliwariańskiej Republice Wenezueli, FANB i Boliwariańska Gwardia Narodowe są 
winne naruszeń praw człowieka. 

22.2.2021 

38. Omar José PRIETO 
FERNÁNDEZ 

Data urodzenia: 25 maja 1969 r. 

Numer identyfikacyjny: V-9761075 

Płeć: mężczyzna 

Od grudnia 2017 r. gubernator stanu Zulia. Na tym stanowisku podważał demokrację 
i praworządność w stanie Zulia. Został zaprzysiężony przez nieuznawane Narodowe 
Zgromadzenie Konstytucyjne (ANC), kiedy prawowity zwycięzca wyborów nie zgodził się, aby 
ANC go zaprzysięgła. Omar José Prieto Fernández czynnie wspierał niedemokratyczne wybory do 
Zgromadzenia Narodowego, które odbyły się 6 grudnia 2020 r. Ponadto przywódcom opozycji 
w stanie Zulia groził „wizytami domowymi” i oświadczył, że jeżeli rząd tymczasowy pod 
przewodnictwem Juana Guaidó obejmie władzę, ogłosi niepodległość stanu Zulia. 

22.2.2021 

39. José Dionisio BRITO 
RODRÍGUEZ 

Data urodzenia: 15 stycznia 1971 r. 

Numer identyfikacyjny: V-8263861 

Płeć: mężczyzna 

Członek niedemokratycznie wybranego Zgromadzenia Narodowego i przewodniczący 
parlamentarnej komisji badającej „czyny przeciwko państwu” popełnione przez członków 
Zgromadzenia Narodowego wybranego w 2015 r. W wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego 
z czerwca 2020 r. José Dionisio Brito Rodríguez nielegalnie objął też przywództwo partii 
opozycyjnej Primero Justicia. W 2019 r. został z tej partii wydalony w wyniku oskarżeń o korupcję. 
Ponadto jako członek Zgromadzenia Narodowego uczestniczył w nielegalnym wyborze Luisa 
Eduarda Parry Rivera na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego 5 stycznia 
2020 r., podważając tym samym demokrację i praworządność w Wenezueli. Wybory odbyły się 
w momencie, gdy żandarmeria wojskowa uniemożliwiła niektórym parlamentarzystom dotarcie 
do budynku Zgromadzenia Narodowego, i przy braku kworum. W związku z tym członkowie 
opozycji musieli zorganizować się sami poza siedzibą Zgromadzenia Narodowego, aby ponownie 
wybrać Juana Guaidó na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia. Jego działania podważały 
więc demokrację i praworządność w Wenezueli. 

22.2.2021 
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40. José Bernabé GUTIÉRREZ 
PARRA 

Data urodzenia: 21 grudnia 1952 r. 

Numer identyfikacyjny: V-1565144 

Płeć: mężczyzna 

Członek niedemokratycznie wybranego Zgromadzenia Narodowego i nielegalny przewodniczący 
partii opozycyjnej Acción Democrática. W wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego w czerwcu 
2020 r. José Bernabé Gutiérrez Parra nielegalnie objął przywództwo partii opozycyjnej Acción 
Democrática. Wbrew stanowisku wyrażanemu przez Acción Democrática przed tym przejęciem 
Gutiérrez Parra startował wraz z nią w niedemokratycznych wyborach do Zgromadzenia 
Narodowego, które odbyły się 6 grudnia 2020 r. Gutiérrez Parra zmienił stanowisko partii, 
wykorzystywał jej symbole i brał udział w wyborach i wydarzeniach publicznych, takich jak 
debaty telewizyjne. Gutiérrez Parra został z partii wydalony przez jej prawowitych członków, 
którzy uznali jego działalność za spisek i zdradę. Jego działania podważały więc demokrację 
i praworządność w Wenezueli. 

22.2.2021 

41. Luis Fernando DAMIANI 
BUSTILLOS 

Data urodzenia: 27 kwietnia 1946 r. 

Płeć: mężczyzna 

Sędzia Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako członek Izby 
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia i orzeczenia 
zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz podważające prawa 
wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2020 r. 
Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie i jednostronną 
wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 2020 r. Jego 
działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierał on też i ułatwiał 
podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

22.2.2021 

42. Lourdes Benicia SUÁREZ 
ANDERSON 

Data urodzenia: 7 marca 1965 r. 

Płeć: kobieta 

Sędzia Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako członek Izby 
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia i orzeczenia 
zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz podważające prawa 
wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2020 r. 
Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie i jednostronną 
wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 2020 r. Jej 
działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierała ona też i ułatwiała 
podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

22.2.2021 

43. Calixto Antonio ORTEGA 
RÍOS 

Data urodzenia: 12 października 
1950 r. 

Płeć: mężczyzna 

Sędzia Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako członek Izby 
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia i orzeczenia 
zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz podważające prawa 
wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2020 r. 

22.2.2021 
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Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie i jednostronną 
wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 2020 r. Jego 
działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierał on też i ułatwiał 
podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

44. René Alberto DEGRAVES 
ALMARZA 

Płeć: mężczyzna Sędzia Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako członek Izby 
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia i orzeczenia 
zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz podważające prawa 
wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2020 r. 
Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie i jednostronną 
wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 2020 r. Jego 
działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierał on też i ułatwiał 
podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

22.2.2021 

45. Arcadio DELGADO 
ROSALES 

Data urodzenia: 23 września 1954 r. 

Płeć: mężczyzna 

Sędzia i wiceprezes Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako 
członek Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia 
i orzeczenia zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz 
podważające prawa wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy 
w czerwcu 2020 r. Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie 
i jednostronną wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 
2020 r. Jego działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierał on też 
i ułatwiał podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

22.2.2021 

46. Carmen Auxiliadora ZULETA 
DE MERCHÁN 

Data urodzenia: 13 grudnia 1947 r. 

Płeć: kobieta 

Sędzia Izby Konstytucyjnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)). Jako członek Izby 
Konstytucyjnej Sądu Najwyższego odpowiada za działania, oświadczenia i orzeczenia 
zawłaszczające uprawnienia konstytucyjne Zgromadzenia Narodowego oraz podważające prawa 
wyborcze opozycji, również jednostronne powołanie przez Sąd Najwyższy w czerwcu 2020 r. 
Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) oraz zawieszenie i jednostronną 
wymianę władz trzech głównych partii opozycji demokratycznej w czerwcu i lipcu 2020 r. Jej 
działania podważały więc demokrację i praworządność w Wenezueli; wspierała ona też i ułatwiała 
podważanie demokracji i praworządności przez władzę wykonawczą. 

22.2.2021 
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47. Indira Maira ALFONZO 
IZAGUIRRE 

Data urodzenia: 29 kwietnia 1968 r. 

Miejsce urodzenia: La Guaira (stan 
La Guaira, Wenezuela) 

Numer identyfikacyjny: V-6978710 
Płeć: kobieta 

Od 13 czerwca 2020 r. przewodnicząca Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral 
(CNE)). Była członkini Izby Wyborczej i Izby Plenarnej Sądu Najwyższego (Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ)), druga wiceprzewodnicząca TSJ od 2015 r. do 24 lutego 2017 r., 
wiceprzewodnicząca TSJ od 24 lutego 2017 r. do 12 czerwca 2020 r. Jako członkini Izby 
Wyborczej TSJ Indira Maira Alfonzo Izaguirre jest odpowiedzialna za działania wymierzone 
w ówczesne nowo wybrane Zgromadzenie Narodowe w grudniu 2015 r., na skutek których 
zgromadzenie to nie było w stanie wykonywać swoich uprawnień ustawodawczych. Ponadto 
w czerwcu 2020 r. zaakceptowała swoje mianowanie na stanowisko przewodniczącej CNE przez 
TSJ, chociaż to uprawnienie należy do Zgromadzenia Narodowego. W tym charakterze 
przygotowywała i nadzorowała niedemokratyczne wybory do Zgromadzenia Narodowego, które 
odbyły się 6 grudnia 2020 r., i uczestniczyła w zmianie przepisów wyborczych dotyczących tych 
wyborów dokonanej 30 czerwca 2020 r. Jej działania podważały więc demokrację 
i praworządność w Wenezueli. 

22.2.2021 

48. Leonardo Enrique MORALES 
POLEO 

Płeć: mężczyzna Od 7 sierpnia 2020 r. wiceprzewodniczący Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral 
(CNE)) i przewodniczący Komisji ds. Zaangażowania w Politykę i jej Finansowania. 
7 sierpnia 2020 r. Leonardo Enrique Morales Poleo został mianowany przez Sąd Najwyższy 
(Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) – chociaż to uprawnienie należy do Zgromadzenia Narodowego 
– wiceprzewodniczącym CNE i przewodniczącym Komisji ds. Zaangażowania w Politykę i jej 
Finansowania. Ponadto bezpośrednio przed tym mianowaniem był członkiem partii Awangarda 
Postępu (Avanzada progresista). Jako członek CNE w pełni uczestniczył w nadzorowaniu procedur 
wyborczych, które doprowadziły do niedemokratycznych wyborów do Zgromadzenia 
Narodowego 6 grudnia 2020 r. Jego działania podważały więc demokrację i praworządność 
w Wenezueli. 

22.2.2021 

49. Tania D’AMELIO CARDIET Data urodzenia: 5 grudnia 1971 r. 

Miejsce urodzenia: Włochy 

Obywatelstwo: wenezuelskie 

Numer identyfikacyjny: 
V-11691429 

Płeć: kobieta 

Członkini (przewodnicząca) Narodowej Rady Wyborczej (Consejo Nacional Electoral (CNE)) 
w latach 2016–2023. Była członkini (przewodnicząca) CNE w latach 2010–2016. 
Jako przewodnicząca CNE od 2010 r. Tania d’Amelio Cardiet przyczyniała się działaniami na 
swoim stanowisku do podważania demokracji i praworządności w Wenezueli, m.in. 
przygotowując niedemokratyczne wybory do Zgromadzenia Narodowego w 2020 r., biorąc 
udział w zmianie przepisów wyborczych dotyczących tych wyborów dokonanej 30 czerwca 
2020 r. oraz uczestnicząc w organizacji i przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w 2018 r. 
Ponadto Tania d’Amelio Cardiet zaakceptowała swoje mianowanie do CNE przez Sąd Najwyższy 
w 2016 r. (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), chociaż to uprawnienie należy do Zgromadzenia 
Narodowego. 

22.2.2021 

50. José Miguel DOMÍNGUEZ 
RAMÍREZ 

Data urodzenia: 17 października 
1979 r. 

Numer identyfikacyjny: 
V-14444352 

Płeć: mężczyzna 

Od 6 maja 2019 r. dyrektor Sił ds. Działań Specjalnych (Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)). Były 
główny komisarz FAES w stanie Táchira. José Miguel Domínguez Ramírez był też dyrektorem 
operacyjnym FAES, które podlegają wenezuelskiej Boliwariańskiej Policji Narodowej. Odpowiada 
on za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie przez funkcjonariuszy FAES 
– pod jego kierownictwem – przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i opozycji 
demokratycznej w Wenezueli. FAES znane są z egzekucji pozasądowych i ze swoich brutalnych 
działań mających na celu zdławienie sprzeciwu oponentów politycznych prezydenta Nicolása 
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Madura oraz opozycji i protestujących – z tego względu Wysoka Komisarz Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Michelle Bachelet, zażądała, aby FAES rozwiązano. José 
Miguel Domínguez Ramírez był też wcześniej członkiem wenezuelskiego oddziału sił 
bezpieczeństwa, który 12 lutego 2014 r. otworzył ogień do nieuzbrojonych protestujących 
studentów, z których co najmniej jeden – Bassil Da Costa – poniósł śmierć. 

51. Carlos Ramón Enrique 
CARVALLO GUEVARA 

Numer identyfikacyjny: 
V-10132041 

Płeć: mężczyzna 

Generał dywizji, a od 21 sierpnia 2020 r. wicedyrektor Dyrekcji Generalnej Kontrwywiadu 
Wojskowego (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Zastąpił generała Rafaela 
Ramóna Blanca Marrera. Wcześniej Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara służył w DGCIM 
w regionie Los Andes i był wyższym funkcjonariuszem Boliwariańskiej Gwardii Narodowej. 
Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka w Wenezueli popełniane przez 
funkcjonariuszy DGCIM pod jego kierownictwem. W niedawno opublikowanych ustaleniach 
niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej sytuację w Boliwariańskiej Republice Wenezueli 
DGCIM przypisuje się bezpośrednią odpowiedzialność za drastyczne naruszenia praw człowieka. 

22.2.2021 

52. Jesús Emilio VÁSQUEZ 
QUINTERO 

Numer identyfikacyjny: V-7422049 

Płeć: mężczyzna 

Od 5 lipca 2019 r. generał dywizji, a od grudnia 2017 r. prokurator generalny w Prokuraturze 
Wojskowej. Jako prokurator generalny w Prokuraturze Wojskowej odpowiada za podważanie 
demokracji i praworządności w Wenezueli. Prokuratura Wojskowa kojarzona jest 
z wewnętrznymi postępowaniami prokuratorskimi w Siłach Zbrojnych oraz 
z nieprzeprowadzaniem dochodzeń w sprawie różnych incydentów, co obejmuje również sprawę 
śmierci kapitana Rafaela Acosty w 2019 r. Ponadto stosuje wobec cywilów wojskowe procedury 
sądowe. 

22.2.2021 

53. Carlos Enrique TERÁN 
HURTADO 

Numer identyfikacyjny: V-8042567 

Płeć: mężczyzna 

Od 5 lipca 2019 r. generał brygady, od 2019 r. szef Dyrekcji Specjalnej ds. Dochodzeń 
w sprawach Karnych w Dyrekcji Generalnej Kontrwywiadu Wojskowego (Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Wcześniej generał brygady Carlos Enrique Terán Hurtado był 
komendantem policji w stanie Falcón i szefem DGCIM w stanie Táchira. Odpowiada za poważne 
naruszenia praw człowieka, także okrutne i nieludzkie traktowanie zatrzymanych, popełniane 
przez funkcjonariuszy DGCIM pod jego kierownictwem. W szczegółowych ustaleniach 
niezależnej międzynarodowej misji wyjaśniającej sytuację w Boliwariańskiej Republice Wenezueli 
generał brygady Carlos Enrique Terán Hurtado jest wskazywany jako jedna z osób 
odpowiedzialnych i powiązanych ze sprawą kapitana Luisa de la Sotty. 
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54. Manuel Eduardo PÉREZ 
URDANETA 

Data urodzenia: 29 grudnia 1960 r. 
lub 26 maja 1962 r. 

Miejsce urodzenia: Cagua, stan 
Aragua 

Numer identyfikacyjny: V-6357038 

Nr paszportu: 001234503 
(ważność do 2012 r.) 

Płeć: mężczyzna 

Od 7 kwietnia 2015 r. wiceminister spraw wewnętrznych i sprawiedliwości W wenezuelskim 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości generał brygady Manuel Eduardo Pérez 
Urdaneta jest jednym z pięciu wiceministrów. Jest wiceministrem ds. prewencji i bezpieczeństwa 
publicznego (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Generał brygady Manuel Eduardo 
Pérez był wcześniej dyrektorem Boliwariańskiej Policji Narodowej. Z racji tego stanowiska 
odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka, w tym brutalne stosowanie siły fizycznej 
wobec pokojowych demonstrantów przez funkcjonariuszy Boliwariańskiej Policji Narodowej pod 
jego kierownictwem. 

22.2.2021 

55. Douglas Arnoldo RICO 
GONZÁLEZ 

Data urodzenia: 28 września 1969 r. 

Numer identyfikacyjny: V-6864238 

Płeć: mężczyzna 

Od 5 lutego 2016 r. dyrektor Urzędu ds. Dochodzeń Naukowych, Karnych i Kryminalnych 
(Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)). Wcześniej był 
wicedyrektorem CICPC. Odpowiada za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez 
funkcjonariuszy CICPC pod jego kierownictwem. W sprawozdaniu niezależnej międzynarodowej 
misji wyjaśniającej sytuację w Boliwariańskiej Republice Wenezueli CICPC przypisuje się 
systematyczne naruszenia praw człowieka w Wenezueli. 
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