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Pergunta com pedido de resposta escrita E-005268/2017 

à Comissão (Vice-Presidente / Alta Representante) 
Artigo 130.º do Regimento 

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) e Enrique Calvet Chambon (ALDE) 

Assunto: VP/HR - A situação na Venezuela 

Em 1 de agosto de 2017, Leopoldo López e Antonio Ledezma, líderes da oposição venezuelana em 
prisão domiciliária, foram levados das suas casas pelas forças policiais1. Estas detenções alimentam 
as tensões na Venezuela, país em que os planos de introdução de uma assembleia constituinte com 
poderes praticamente sem escrutínio, conduziu a meses de distúrbios e manifestações de protesto, 
que culminaram em confrontos violentos e na morte de 14 pessoas no dia das eleições. Tendo em 
conta a declaração do porta-voz da VP/AR, de 31 de julho de 2017, persistem algumas questões:  

1. Tem a VP/AR estado em contacto com os Ministros dos Negócios Estrangeiros de todos os 
Estados-Membros da UE sobre a deterioração da situação na Venezuela e foram consideradas 
sanções (individuais)?  

2. Pode a VP/AR fornecer uma indicação do valor financeiro dos bens, das propriedades e das 
contas bancárias detidas pelo Presidente Maduro e por membros do seu regime nos Estados-
Membros?  

3. Tem a VP/AR conhecimento das sanções impostas pelos EUA aos funcionários venezuelanos e 
irá ela debater com os Estados-Membros, o mais rapidamente possível, a imposição de sanções 
específicas da UE contra o Presidente Maduro e membros do seu Governo? Que repercussões 
terão os acontecimentos recentes na ajuda financeira da UE à Venezuela? 

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

ledezma-taken-from-homes-say-relatives 


