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BESLUIT (GBVB) 2017/2074 VAN DE RAAD 

van 13 november 2017 

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in 
Venezuela 

HOOFDSTUK I 

UITVOERBEPERKINGEN 

Artikel 1 

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en alle 
soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire 
voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen 
daarvoor, aan Venezuela door onderdanen van de lidstaten of vanaf het 
grondgebied van de lidstaten — ongeacht of de goederen daar oorspron
kelijk vandaan komen — of met gebruik van onder hun vlag varende 
schepen of tot hun nationale luchtvaartmaatschappij behorende vlieg
tuigen, is verboden. 

2. Er geldt een verbod op: 

a) het direct of indirect verlenen van technische bijstand, tussenhandel
diensten en andere diensten in verband met militaire activiteiten en 
het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van alle soor
ten wapens en aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en 
munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en 
reserveonderdelen daarvoor, aan natuurlijke personen, rechtsper
sonen, entiteiten of lichamen in Venezuela, of voor gebruik in Ve
nezuela; 

b) het verstrekken van financiering of financiële steun die verband 
houdt met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsi
dies, leningen en exportkredietverzekering, alsmede verzekeringen en 
herverzekeringen, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de 
uitvoer van wapens en aanverwant materieel of het verlenen van 
daarmee verband houdende technische bijstand, tussenhandeldiensten 
en andere diensten, direct of indirect aan personen, entiteiten of 
lichamen in, of voor gebruik in Venezuela. 

Artikel 2 

De verbodsbepaling van lid 1 geldt niet voor overeenkomsten die vóór 
13 november 2017 zijn gesloten of aanvullende overeenkomsten die 
nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke overeenkomsten, op voor
waarde dat zij voldoen aan Gemeenschappelijk Standpunt 
2008/944/GBVB van de Raad ( 1 ), met name aan de criteria in artikel 2 
daarvan, en dat de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of 
lichamen die de overeenkomst willen uitvoeren de overeenkomst hebben 
aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn ge
vestigd binnen 5 werkdagen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. 

▼B 

( 1 ) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 
2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle 
op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 
13.12.2008, blz. 99).
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Artikel 3 

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van uitrusting die voor 
binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan Venezuela 
door onderdanen van lidstaten of vanuit het grondgebied van lidstaten 
of met gebruikmaking van onder hun vlag varende schepen of hun 
luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk 
van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn. 

2. Er geldt een verbod op: 

a) het, direct of indirect, verlenen van technische bijstand, tussenhan
deldiensten en andere diensten, in verband met uitrusting die voor 
binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt en met de ver
strekking, de fabricage, het onderhoud en het gebruik van dergelijke 
uitrusting, aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of li
chamen in Venezuela, of voor gebruik in Venezuela; 

b) het, direct of indirect, verlenen van financiering of financiële bijstand 
in verband met uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kun
nen worden gebruikt, met inbegrip van met name subsidies, leningen 
en exportkredietverzekeringen, alsook verzekering en herverzekering, 
voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke uit
rusting of voor het verlenen van daaraan gerelateerde technische 
bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten aan personen, en
titeiten of lichamen in Venezuela, of voor gebruik in Venezuela. 

3. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voor
werpen onder dit artikel moeten vallen. 

Artikel 4 

1. De artikelen 1 en 3 zijn niet van toepassing op: 

a) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke mili
taire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor 
binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair 
of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele 
opbouw van de Verenigde Naties (VN) en de Unie en haar lidstaten 
of van regionale en subregionale organisaties, of van materieel dat is 
bedoeld voor crisisbeheersingsoperaties van de VN en de Unie of 
van regionale en subregionale organisaties; 

b) de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van mijnopruimingsuit
rusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties; 

c) het onderhoud van niet-dodelijke uitrusting die kan worden gebruikt 
door de marine en kustwacht van Venezuela en die uitsluitend be
stemd is voor grensbescherming, regionale stabiliteit en het onder
scheppen van drugs; 

d) het verstrekken van financiering en financiële bijstand in verband 
met de onder a), b) en c) bedoelde uitrusting of materieel; 

e) het verlenen van technische bijstand in verband met de onder a), b) 
en c) bedoelde uitrusting of materieel; 

mits deze uitvoer van tevoren door de relevante bevoegde autoriteit is 
goedgekeurd. 

▼B
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2. De artikelen 1 en 3 zijn niet van toepassing op beschermende 
kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, 
die door personeel van de VN, personeel van de Unie of haar lidstaten, 
vertegenwoordigers van de media, en medewerkers van humanitaire en 
ontwikkelingsorganisaties en daarmee verbonden personeel, louter voor 
persoonlijk gebruik tijdelijk naar Venezuela worden uitgevoerd. 

Artikel 5 

1. De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur, tech
nologie of software voornamelijk bestemd voor gebruik bij toezicht of 
interceptie, door of namens het Venezolaanse regime, op het internet en 
op telefonische communicatie via mobiele of vaste netwerken in Vene
zuela, met inbegrip van het verstrekken van diensten, van welke aard 
ook, voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet, als
mede het verlenen van financiële en technische bijstand door onder
danen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten bij 
het installeren, bedienen of actualiseren van dergelijke apparatuur, tech
nologie of software, zijn verboden. 

2. In afwijking op lid 1 mogen de lidstaten toestemming verlenen tot 
de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in lid 1 bedoelde 
apparatuur, technologie of software, met inbegrip van het verstrekken 
van diensten, van welke aard ook, voor toezicht of interceptie van 
telecommunicatie of internet, alsmede het verlenen van daaraan gerela
teerde financiële en technische bijstand, indien zij redelijke gronden 
hebben om aan te nemen dat de apparatuur, technologie of software 
door de regering van Venezuela, door overheidsorganen, -bedrijven of 
-agentschappen, of door personen of entiteiten die namens deze of op 
hun aanwijzing handelen, niet zou worden gebruikt voor interne repres
sie. 

De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de 
hoogte brengen van elke op grond van dit lid verleende toestemming, 
binnen vier weken na het verlenen van de toestemming. 

3. De Unie neemt de nodige maatregelen om te bepalen welke voor
werpen onder dit artikel vallen. 

HOOFDSTUK II 

TOEGANGSBEPERKINGEN 

Artikel 6 

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of 
doorreis via hun grondgebied te beletten van: 

a) natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige schen
dingen of misbruik van de mensenrechten of de repressie van maat
schappelijke organisaties en de democratische oppositie in Venezu
ela, of 

b) natuurlijke personen wier acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de 
democratie of de rechtsstaat in Venezuela anderszins ondermijnen, 

als genoemd in bijlage I. 

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de binnenkomst 
op hun grondgebied van hun eigen onderdanen te weigeren. 

▼B
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3. Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het 
internationale recht gebonden zijn, en wel: 

a) als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie; 

b) als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen 
door of plaatsvindt onder auspiciën van de VN; 

c) krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immu
niteiten verleent, of 

d) krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929 tussen 
de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië. 

4. Lid 3 wordt geacht ook van toepassing te zijn op gevallen waarin 
een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE). 

5. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd in elk van de gevallen 
waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een vrijstelling verleent. 

6. De lidstaten kunnen vrijstellingen van de krachtens lid 1 opge
legde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van 
dringende humanitaire noden die deze reizen rechtvaardigen, of wanneer 
de reis plaatsvindt om intergouvernementele vergaderingen bij te wonen 
en vergaderingen geïnitieerd door de Unie of vergaderingen waarvoor 
een lidstaat als fungerende voorzitter van de OVSE als gastheer op
treedt, wanneer daar een politieke dialoog wordt gevoerd waarbij de 
democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat, in Venezuela recht
streeks worden bevorderd. 

7. Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, 
brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt 
geacht te zijn verleend, tenzij een of meer leden van de Raad binnen 
twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde 
vrijstelling schriftelijk bezwaar maken. Indien een of meer leden van de 
Raad bezwaar maken, kan de Raad met een gekwalificeerde meerder
heid van stemmen besluiten de voorgestelde vrijstelling te verlenen. 

8. Indien een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7 machtiging 
verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de 
in bijlage I vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het 
doel waarvoor zij is verleend en alleen voor de daarbij betrokken per
sonen. 

HOOFDSTUK III 

BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN 

Artikel 7 

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, of 
eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van: 

a) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die 
verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen of misbruik van 
de mensenrechten of de onderdrukking van maatschappelijke orga
nisaties en de democratische oppositie in Venezuela; 

▼B
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b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen waar
van de acties, beleidsmaatregelen of activiteiten de democratie of de 
rechtsstaat in Venezuela anderszins ondermijnen, 

als vermeld in bijlage I, worden bevroren. 

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, of 
eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van natuur
lijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden 
hebben met de in lid 1 bedoelde personen, entiteiten of lichamen, als 
vermeld in bijlage II, worden bevroren. 

3. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of in
direct ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijst in 
bijlage I of II geplaatste natuurlijke personen of rechtspersonen, entitei
ten of lichamen. 

4. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden 
die zij passend acht, het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of 
economische middelen of het ter beschikking stellen van bepaalde te
goeden of economische middelen toestaan, nadat zij heeft vastgesteld 
dat de betrokken tegoeden of economische middelen: 

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoef
ten van de in bijlage I of II genoemde natuurlijke personen of rechts
personen, entiteiten of lichamen, en de leden van het gezin van die 
natuurlijke personen die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen 
voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen en 
medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nuts
voorzieningen; 

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en 
vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van 
juridische diensten; 

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten 
voor het routinematig houden of beheren van bevroren tegoeden of 
economische middelen; 

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de 
relevante bevoegde autoriteit, ten minste twee weken voor zij de 
toestemming geeft, de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten 
en de Commissie in kennis heeft gesteld van de redenen waarom zij 
meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven, of 

e) gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening 
van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale or
ganisatie die immuniteit geniet op grond van het internationaal recht, 
voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van 
de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie. 

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in 
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend. 

5. In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten 
van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde 
bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 

▼B
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a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een 
scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop 
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam 
bedoeld in lid 1 of lid 2 op de lijst in bijlage I of II is geplaatst, dan 
wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of 
administratieve beslissing of in de betrokken lidstaat uitvoerbare 
rechterlijke beslissing; 

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden 
aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing 
zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet
telijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van 
de houders van die vorderingen; 

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in bijlage I of II 
geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, 
en 

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde 
van de betrokken lidstaat. 

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in 
kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend. 

6. De leden 1 en 2 beletten niet dat een op de lijst in bijlage I of II 
geplaatste natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam, be
talingen doet die verschuldigd zijn uit hoofde van een contract of over
eenkomst gesloten door, of op grond van een een verplichting ontstaan 
voor, een in bijlage I of II vermelde natuurlijke persoon of rechtsper
soon, entiteit of lichaam vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke 
persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam daarin werd opgenomen, mits 
de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling lid 3 niet schendt. 

7. Lid 3 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren reke
ningen van: 

a) rente of andere inkomsten op die rekeningen; 

b) betalingen die verschuldigd zijn overeenkomstig contracten, overeen
komsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de 
datum waarop de in de leden 1, 2 en 3 vervatte maatregelen op 
deze rekeningen van toepassing werden, of 

c) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van een gerechtelijke, 
administratieve of scheidsrechterlijke beslissing die in de Unie is 
gegeven of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, 

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onderworpen blijven 
aan de in lid 1 of lid 2 vervatte maatregelen. 

HOOFDSTUK IV 

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 8 

1. De Raad stelt met eenparigheid van stemmen op voorstel van een 
lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buiten
landse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlagen I en II opgenomen 
lijsten en eventuele wijzigingen daaraan vast. 

▼B
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2. De Raad stelt de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
entiteit of lichaam in kennis van het in lid 1 bedoelde besluit, met 
inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, 
indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een 
kennisgeving, zodat die persoon, entiteit of dat lichaam daarover op
merkingen kan indienen. 

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw 
bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad het in lid 1 bedoelde 
besluit en brengt hij de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, 
entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte. 

Artikel 9 

1. In de bijlagen I en II worden de redenen vermeld voor opneming 
in de lijst van de in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, respectievelijk 
artikel 7, lid 2, bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, enti
teiten en lichamen. 

2. De bijlagen I en II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, 
die nodig is voor het identificeren van de betrokken natuurlijke per
sonen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Met betrekking tot 
natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit: namen, inclusief 
aliassen; geboortedatum en -plaats; nationaliteit; paspoort- en identiteits
kaartnummers; geslacht; adres, indien bekend, en functie of beroep. Met 
betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen, kan dergelijke 
informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registerinschrijving, 
registratienummer en plaats van vestiging. 

Artikel 10 

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten 
die tot doel of gevolg hebben dat de in dit besluit vastgelegde maat
regelen worden omzeild. 

Artikel 11 

Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de 
uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk 
is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van dit besluit zijn in
gesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortge
lijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een 
garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling 
van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële 
garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toe
gewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door: 

a) de in bijlage I of II opgenomen natuurlijke personen, rechtspersonen, 
entiteiten of lichamen; 

b) een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, handelend 
voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde 
personen, entiteiten of lichamen. 

Artikel 12 

Teneinde de in dit besluit opgenomen maatregelen zo veel mogelijk 
effect te doen sorteren, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke 
beperkende maatregelen als de in dit besluit genoemde te treffen. 

▼B
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Artikel 13 

Dit besluit is van toepassing tot en met 14 november 2018. 

Dit besluit wordt voortdurend geëvalueerd. Het wordt zo nodig verlengd 
of gewijzigd, indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan 
niet zijn bereikt. 

Artikel 14 

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

▼B
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BĲLAGE I 

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1 

▼M1 

Naam Identificatiegegevens Motivering Datum van opne
ming op de lijst 

1. Néstor Luis Re
verol Torres 

Geboortedatum: 28 okto
ber 1964. 

Minister van Binnenlandse Zaken, Justitie 
en Vrede; voormalig commandant-generaal 
van de Bolivariaanse Nationale Garde. Ver
antwoordelijk voor ernstige schendingen 
van de mensenrechten en repressie van de 
democratische oppositie in Venezuela, 
waaronder het verbieden en onderdrukken 
van politieke demonstraties. 

22.1.2018 

2. Gustavo Enrique 
González López 

Geboortedatum: 2 novem
ber 1960. 

Hoofd van de Bolivariaanse nationale in
lichtingendienst (Sebin). Verantwoordelijk 
voor ernstige schendingen van de mensen
rechten (waaronder willekeurige detentie, 
onmenselijke en vernederende behandeling, 
en foltering) en repressie van het maat
schappelijk middenveld en de democrati
sche oppositie in Venezuela. 

22.1.2018 

3. Tibisay Lucena 
Ramírez 

Geboortedatum: 26 april 
1959. 

Voorzitter van de Nationale Kiesraad (Con
sejo Nacional Electoral — CNE). Haar op
treden en beleid hebben de democratie en 
de rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, on
der meer omdat zij de instelling van de 
Grondwetgevende Vergadering heeft gefaci
liteerd door er niet voor te zorgen dat de 
CNE wordt gehandhaafd als een onpartij
dige en onafhankelijke instantie die in over
eenstemming is met de Venezolaanse 
grondwet. 

22.1.2018 

4. Antonio José 
Benavides Torres 

Geboortedatum: 13 juni 
1961. 

Hoofd van de regering van het Hoofdstede
lijk District (Distrito Capital). Comman
dant-generaal van de Bolivariaanse Natio
nale Garde tot en met 21 juni 2017. Betrok
ken bij de repressie van het maatschappelijk 
middenveld en de democratische oppositie 
in Venezuela, en verantwoordelijk voor ern
stige schendingen van de mensenrechten 
door de Bolivariaanse Nationale Garde 
toen die onder zijn bevel stond. Zijn optre
den en beleid als commandant-generaal van 
de Bolivariaanse Nationale Garde hebben de 
rechtsstaat in Venezuela ondermijnd, onder 
meer omdat de Bolivariaanse Nationale 
Garde de leiding had bij de ordehandhaving 
tijdens civiele demonstraties en hij publie
kelijk bepleitte dat militaire rechtbanken be
voegdheid moeten hebben ten aanzien van 
burgers. 

22.1.2018 

5. Maikel José Mo
reno Pérez 

Geboortedatum: 12 de
cember 1965. 

Voorzitter en voormalig vicevoorzitter van 
het Hooggerechtshof van Venezuela (Tribu
nal Supremo de Justicia). In deze functies 
heeft hij steun verleend voor het optreden 
en het beleid van de regering die de demo
cratie en de rechtsstaat in Venezuela hebben 
ondermijnd, en is hij verantwoordelijk voor 
acties en verklaringen die de autoriteit van 
de Nationale Vergadering hebben ondergra
ven. 

22.1.2018 

▼B
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6. Tarek William 
Saab Halabi 

Geboortedatum: 10 sep
tember 1963. 

Procureur-generaal van Venezuela, be
noemd door de Grondwetgevende Vergade
ring. In deze functie en eerdere functies als 
ombudsman en voorzitter van de Republi
keinse Morele Raad (Consejo Moral Repu
blicano) heeft hij de democratie en de 
rechtsstaat in Venezuela ondermijnd door 
publiekelijk zijn steun uit te spreken voor 
acties tegen tegenstanders van de regering 
en voor de intrekking van de bevoegdheden 
van de Nationale Vergadering. 

22.1.2018 

7. Diosdado Ca
bello Rondón 

Geboortedatum: 15 april 
1963. 

Lid van de Grondwetgevende Vergadering 
en eerste vicevoorzitter van de Verenigde 
Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). 
Betrokken bij het ondermijnen van de de
mocratie en de rechtsstaat in Venezuela, on
der meer door de media te gebruiken om de 
politieke oppositie, andere media en het 
maatschappelijk middenveld publiekelijk 
aan te vallen en te bedreigen. 

22.1.2018 

▼M1
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BĲLAGE II 

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als 
bedoeld in artikel 7, lid 2 

▼B


