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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005268/2017 

aan de Commissie (Vicevoorzitter / Hoge Vertegenwoordiger) 
Artikel 130 van het Reglement 

Marietje Schaake (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Frédérique 

Ries (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Brian Hayes (PPE), 

Charles Tannock (ECR), Alessia Maria Mosca (S&D), Monica Macovei (ECR), Gesine Meissner 

(ALDE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Michał Boni (PPE), Charles Goerens (ALDE), Dita 

Charanzová (ALDE), Cecilia Wikström (ALDE), Carlos Coelho (PPE), Patricia Lalonde (ALDE), 

Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Brando Benifei (S&D), Liliana Rodrigues (S&D), Adam Szejnfeld 

(PPE), Petras Auštrevičius (ALDE) en Enrique Calvet Chambon (ALDE) 

Betreft: VP/HR - De situatie in Venezuela 

Op 1 augustus 2017 zijn de leiders van de Venezolaanse oppositie, Leopoldo López en Antonio 
Ledezma, thuis door de politie opgepakt en weggevoerd terwijl ze onder huisarrest stonden1. Deze 
arrestaties doen de spanningen in Venezuela verder oplopen. De plannen om een grondwetgevende 
vergadering met vrijwel ongecontroleerde bevoegdheden op te richten, hebben er geleid tot 
maandenlange onrust en protesten, die op de verkiezingsdag een hoogtepunt hebben bereikt met 
gewelddadige confrontaties waarbij niet minder dan veertien doden zijn gevallen. In het licht van de 
verklaring van de woordvoerder van de VV/HV van 31 juli 2017 blijven nog de volgende vragen 
onbeantwoord:  

1. Heeft de VV/HV met de ministers van Buitenlandse Zaken van alle EU-lidstaten contact 
opgenomen over de verslechterende situatie in Venezuela, en zijn er (individuele) sancties in 
overweging genomen?  

2. Kan de VV/HV een indicatie geven van de financiële waarde van de activa, eigendommen en 
bankrekeningen van president Maduro en leden van zijn regime in de lidstaten?  

3. Is de VV/HV op de hoogte van de sancties die de VS aan Venezolaanse gezagsdragers hebben 
opgelegd, en is zij voornemens zo spoedig mogelijk met de lidstaten te overleggen over het 
opleggen van gerichte EU-sancties tegen president Maduro en leden van zijn regering? Welk 
gevolgen zullen de recente gebeurtenissen hebben voor de financiële steun van de EU aan 
Venezuela? 

                                                      
1  https://www.theguardian.com/world/2017/aug/01/venezuela-opposition-leaders-leopoldo-lopez-antonio-

ledezma-taken-from-homes-say-relatives 


