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A TANÁCS (EU) 2018/899 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2018. június 25.)
a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/2063 rendelet
végrehajtásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a venezuelai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. november 13-i
(EU) 2017/2063 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
mivel:
(1)

A Tanács 2017. november 13-án elfogadta az (EU) 2017/2063 rendeletet.

(2)

A Tanács 2018. május 28-án következtetéseket fogadott el Venezueláról, amelyben kijelentette, hogy
a 2018. május 20-án Venezuelában tartott választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, valamint
hogy a választás és annak eredménye minden hitelességet nélkülözött, mivel a választási folyamat nem
biztosította a választások inkluzív és demokratikus voltához szükséges garanciákat.

(3)

A következtetésekben a Tanács újabb, nemzetközileg elismert demokratikus normákkal és Venezuela alkotmányos
rendjével összhangban álló elnökválasztás megtartására szólított fel, és ezzel összefüggésben további, a venezuelai
lakosság számára sérelmet nem okozó célzott és visszavonható korlátozó intézkedések meghozatalára.

(4)

Tekintettel a venezuelai helyzetre, 11 személyt fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó
természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletében
foglalt jegyzékébe.

(5)

Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2017/2063 rendelet IV. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Luxembourgban, 2018. június 25-én.
a Tanács részéről
az elnök
F. MOGHERINI

(1) HL L 295., 2017.11.14., 21. o.
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MELLÉKLET

A természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek az (EU) 2017/2063 rendelet IV. mellékletében foglalt
jegyzéke a következő személyekkel egészül ki:

„Név

8.

Tareck Zaidan ElAissami Maddah

A jegyzékbe vétel okai

Gazdaságért felelős alelnök,
és a nemzeti iparért és
termelésért felelős
miniszter

Gazdaságért felelős alelnök, és a nemzeti iparért és
termelésért felelős miniszter. Mint a venezuelai nem
zeti hírszerző szolgálat (SEBIN) irányítását felügyelő
korábbi alelnök, Maddah felelős a szervezet által el
követett súlyos emberi jogi jogsértésekért, többek kö
zött önkényes fogva tartásokért, politikai indíttatású
nyomozásokért, embertelen, és megalázó bánásmó
dért, valamint kínzásokért. Felelős továbbá a demok
ráciát és a jogállamiságot aláásó politikák és tevé
kenységek támogatásáért és végrehajtásáért, többek
között a nyilvános demonstrációk betiltásáért, to
vábbá ő vezeti Maduro elnök „államcsínyellenes pa
rancsnokságát”, amelynek tevékenysége a civil társa
dalom és a demokratikus ellenzék ellen irányult.

2018.6.25.

2018. január 16-ig a venezuelai nemzeti gárda főpa
rancsnoka. Részt vett a venezuelai civil társadalom
és demokratikus ellenzék elnyomásában, továbbá fel
elős azokért a súlyos emberi jogi jogsértésekért, ame
lyeket a venezuelai nemzeti gárda a parancsoksága
alatt követett el, többek között túlzott erőszak alkal
mazásáért, valamint a civil társadalom és az ellenzék
képviselőinek önkényes fogva tartásáért, illetve a ve
lük szembeni visszaélésekért. A venezuelai nemzeti
gárda főparancsnokaként tevékenysége és politikái –
többek között az, hogy a venezuelai nemzeti gárda
megtámadta a demokratikusan megválasztott nem
zetgyűlés tagjait és megfélemlítette azokat az újság
írókat, akik beszámoltak a törvénytelen alkotmá
nyozó gyűlés megválasztását célzó szabálytalan
választásokról – aláásták a venezuelai demokráciát és
a jogállamiságot.

2018.6.25.

A venezuelai nemzeti hadsereg főparancsnoka és
a venezuelai központi övezet átfogó védelmi régiójá
nak (REDI Central) korábbi parancsnoka. Felelős a pa
rancsnoksága alatt álló fegyveres erők által elkövetett
emberi jogi jogsértésekért, többek között túlzott erő
szak alkalmazásáért, és az őrizetbe vettekkel szem
beni rossz bánásmódért. Fellépett a demokratikus el
lenzékkel szemben és támogatta, hogy katonai
bíróságok járjanak el polgári tüntetők ügyében.

2018.6.25.

2014 januárja óta a katonai kémelhárítási főigazga
tóság (DGCIM), 2015 szeptembere óta pedig az el
nöki gárda vezetője. A DGCIM vezetőjeként Iván
Hernández Dala felelős az irányítása alatt álló
DGCIM tagjai által elkövetett súlyos emberi jogi jog
sértésekért, valamint a civil társadalom és a demokra
tikus ellenzék elnyomásáért, többek között túlzott
erőszak alkalmazásáért és az őrizetbe vettek bántal
mazásáért.

2018.6.25.

Születési ideje: 1974.
november 12.

9.

Sergio José Rivero
Marcano

A venezuelai nemzeti
fegyveres erők főfelügyelője
Születési ideje: 1964.
november 8.

10.

Jesús Rafael Suárez
Chourio

A venezuelai hadsereg
főparancsnoka
Születési ideje: 1962.
július 19.

11.

Iván Hernández Dala

A jegyzékbe
vétel dátuma

Azonosító adatok

A katonai kémelhárítási
főigazgatóság vezetője
Születési ideje: 1966.
május 18.
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12.

Delcy Eloina
Rodríguez Gómez
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Azonosító adatok

A Venezuelai Bolivári
Köztársaság alelnöke
Születési ideje: 1969.
május 18.

13.

Elías José Jaua
Milano

Néphatalmi oktatásügyi
miniszter
Születési ideje: 1969.
december 16.

14.

Sandra Oblitas
Ruzza

Az Országos Választási
Tanács alelnöke
Születési ideje: 1969.
június 7.

A jegyzékbe vétel okai
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A jegyzékbe
vétel dátuma

A Venezuelai Bolivári Köztársaság alelnöke, a törvény
telen alkotmányozó gyűlés korábbi elnöke és a tör
vénytelen alkotmányozó nemzetgyűlésért felelős el
nöki bizottság korábbi tagja. Az elnöki bizottságban,
majd később a törvénytelen alkotmányozó gyűlés el
nökeként végzett tevékenységeivel aláásta a venezue
lai demokráciát és a jogállamiságot, többek között el
vonta a nemzetgyűlés hatáskörét és ezt arra
használta, hogy fellépjen az ellenzékkel szemben és
megakadályozza, hogy az ellenzék részt vehessen
a politikai folyamatban.

2018.6.25.

Néphatalmi oktatásügyi miniszter. A törvénytelen al
kotmányozó nemzetgyűlésért felelős elnöki bizottság
korábbi elnöke. Azzal, hogy vezető szerepet töltött
be a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállításában,
felelős a venezuelai demokrácia és jogállamiság aláá
sásáért.

2018.6.25.

Az Országos Választási Tanács (OVT) alelnöke, vala
mint a választói és polgári névjegyzékkel foglalkozó
bizottság elnöke. Felelős az OVT tevékenységeiért,
amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek
között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállítá
sának elősegítéséért és a választási folyamat manipu
lálásáért.

2018.6.25.

15.

Freddy Alirio Bernal
Rosales

Születési ideje: 1962.
június 16.

A helyi ellátásért és termelésért felelős bizottság
(CLAP) nemzeti ellenőrző központjának vezetője és
a SEBIN általános biztosa. A CLAP program által biz
tosított csomagoknak a szavazók közötti manipula
tív elosztása révén felelős a demokrácia aláásásáért.
Ezenkívül a SEBIN általános biztosaként felelős a SE
BIN tevékenységeiért, amelyek keretében súlyos em
beri jogi jogsértésekre, például önkényes fogva tartá
sokra került sor.

2018.6.25.

16.

Katherine Nayarith
Harrington Padrón

Helyettes államügyész (más
fordításban legfőbbügyészhelyettes).

2017 júliusa óta helyettes államügyész (más fordítás
ban legfőbbügyész-helyettes). Az alkotmány megsér
tésével a Legfelsőbb Bíróság és nem a nemzetgyűlés
nevezte ki helyettes államügyésznek. Többek között
politikai indíttatású büntetőeljárások kezdeménye
zése és a Maduro-rezsim által elkövetett állítólagos
emberi jogi jogsértések kivizsgálásának elmulasztása
miatt felelős a venezuelai demokrácia és a jogállami
ság aláásásáért.

2018.6.25.

Az Országos Választási Tanács (OVT) tagja (vezető
tisztviselője), valamint az Országos Választási Bizott
ság tagja. Felelős az OVT azon tevékenységeiért,
amelyek aláásták a venezuelai demokráciát – többek
között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállítá
sának elősegítéséért, az elnök visszahívására irányuló
2016-os választás elutasítása kapcsán a választási fo
lyamat manipulálásáért, a 2016-os kormányzóvá
lasztások elhalasztásáért, valamint a 2017-es
kormányzóválasztások előtt nem sokkal a szavazóhe
lyiségek áthelyezéséért.

2018.6.25.

Születési ideje: 1971.
december 5.

17.

Socorro Elizabeth
Hernández
Hernández

Születési ideje: 1952.
március 11.
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18.

Xavier Antonio
Moreno Reyes

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azonosító adatok

Az Országos Választási
Tanács főtitkára

A jegyzékbe vétel okai

Az Országos Választási Tanács (OVT) főtitkára Fel
elős az OVT határozatainak jóváhagyásáért – többek
között a törvénytelen alkotmányozó gyűlés felállítá
sának elősegítéséért és a választási folyamat manipu
lálásáért –, amelyek aláásták a venezuelai demokrá
ciát.

2018.6.25.

A jegyzékbe
vétel dátuma

2018.6.25.”

