
DECIZIA (PESC) 2018/90 A CONSILIULUI 

din 22 ianuarie 2018 

de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2074 privind măsuri restrictive având în vedere situația din 
Venezuela 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, 

având în vedere Decizia (PESC) 2017/2074 a Consiliului din 13 noiembrie 2017 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Venezuela (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 13 noiembrie 2017 Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2017/2074. 

(2)  La 13 noiembrie 2017, Consiliul a adoptat concluzii privind Venezuela reafirmând faptul că dialogul constructiv 
și negocierile reprezintă singurul mod viabil de a aborda criza actuală și de a răspunde nevoilor urgente ale 
poporului venezuelean. 

(3)  Subliniind îngrijorările sale cu privire la situația din această țară, Consiliul a adoptat măsuri restrictive și 
a declarat că respectivele măsuri ar urma să fie aplicate treptat și într-un mod flexibil și ar putea fi extinse, prin 
vizarea persoanele implicate în nerespectarea principiilor democratice sau a statului de drept și în încălcarea 
drepturilor omului. 

(4)  În contextul deteriorării continue a situației din Venezuela, șapte persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor 
fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive din anexa I la Decizia  
(PESC) 2017/2074. 

(5)  Prin urmare, anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 ar trebui modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Anexa I la Decizia (PESC) 2017/2074 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezenta decizie. 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2018. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) JO L 295, 14.11.2017, p. 60. 



ANEXĂ 

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor și entităților prevăzută în anexa I la Decizia  
(PESC) 2017/2074:  

Numele Informații de identificare Expunere de motive Data includerii 
pe listă 

„1. Néstor Luis 
Reverol Torres 

Data nașterii: 
28 octombrie 1964 

Ministrul Afacerilor Interne, Justiției și Păcii, fost coman
dant general al Gărzii Naționale Bolivariene. Responsabil de 
încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea opo
ziției democratice din Venezuela, inclusiv interzicerea și re
primarea demonstrațiilor politice. 

22.1.2018 

2. Gustavo Enrique 
González López 

Data nașterii: 
2 noiembrie 1960 

Șef al Serviciului Bolivarian de Informații (SEBIN). Respon
sabil de încălcări grave ale drepturilor omului (inclusiv de
tenție arbitrară, tratament inuman și degradant și tortură) și 
de reprimarea societății civile și a opoziției democratice din 
Venezuela. 

22.1.2018 

3. Tibisay Lucena 
Ramírez 

Data nașterii: 26 aprilie 
1959 

Președintele Consiliului Național Electoral (Consejo Nacional 
Electoral – CNE). Acțiunile și politicile sale au subminat de
mocrația și statul de drept în Venezuela, inclusiv prin facili
tarea instituirii Adunării Constituante având în vedere că 
nu a garantat menținerea independenței și a imparțialității 
instituției CNE, în conformitate cu constituția Venezuelei. 

22.1.2018 

4. Antonio José 
Benavides Torres 

Data nașterii: 13 iunie 
1961 

Șeful guvernului districtului capitalei (Distrito Capital). Co
mandant general al Gărzii Naționale Bolivariene până la 21 
iunie 2017. Implicat în reprimarea societății civile și a opo
ziției democratice din Venezuela și responsabil de încălcări 
grave ale drepturilor omului comise de Garda Națională Bo
livariană sub conducerea sa. Acțiunile și politicile sale în ca
litate de comandant general al Gărzii Naționale Bolivariene, 
inclusiv rolul de lider asumat de Garda Națională Boliva
riană în activitățile polițienești în cadrul demonstrațiilor ce
tățenilor și susținerea publică a faptului că instanțele mili
tare ar trebui să aibă jurisdicție asupra civililor, au 
subminat statul de drept în Venezuela. 

22.1.2018 

5. Maikel José 
Moreno Pérez 

Data nașterii: 
12 decembrie 1965 

Președinte și fost vicepreședinte al Curții Supreme de Justi
ție din Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). În aceste 
funcții, a sprijinit și facilitat acțiunile și politicile guvernului, 
care au subminat democrația și statul de drept în Vene
zuela, și este responsabil de acțiuni și declarații care au 
uzurpat autoritatea Adunării Naționale. 

22.1.2018 

6. Tarek William 
Saab Halabi 

Data nașterii: 
10 septembrie 1963 

Procurorul general al Venezuelei numit de Adunarea Con
stituantă. În această funcție și în funcții precedente de avo
cat al poporului și de președinte al Consiliului Moral Repu
blican, acesta a subminat democrația și statul de drept în 
Venezuela, sprijinind în mod public acțiuni împotriva opo
zanților guvernului și retragerea de competențe ale Adună
rii Naționale. 

22.1.2018 
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Numele Informații de identificare Expunere de motive Data includerii 
pe listă 

7. Diosdado Cabello 
Rondón 

Data nașterii: 15 aprilie 
1963 

Membru al Adunării Constituante și prim-vicepreședinte al 
Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV). Implicat în ac
țiuni care subminează democrația și statul de drept în Vene
zuela, inclusiv prin folosirea mass-mediei pentru a ataca și 
amenința în mod public opoziția politică, alte canale media 
și societatea civilă. 

22.1.2018”.   
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