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Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan.
1. Eerste middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur en van verzoekers rechten van verweer en op effectieve
rechterlijke bescherming, door hem niet binnen een redelijke termijn toegang te verlenen tot het bewijs dat beweerdelijk
zijn opname op de lijst onderbouwt.
2. Tweede middel: kennelijke beoordelingsfout van de Raad, aangezien deze niet heeft aangetoond dat verzoeker, in zijn rol
als Commandant-generaal van de Bolivariaanse Nationale Garde, verantwoordelijk is voor ernstige schendingen van de
mensenrechten die vermeend zijn begaan door de Bolivariaanse Nationale Garde, en de rechtsstaat in Venezuela heeft
ondermijnd.
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Conclusies
— nietigverklaring van besluit (GBVB) 2018/90 van de Raad van 22 januari 2018 tot wijziging van besluit (GBVB) 2017/
2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela en uitvoeringsverordening (EU)
2018/88 van 22 januari 2018 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2017/2063 betreffende beperkende
maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela, voor zover de bepalingen ervan verzoeker betreffen; en
— verwijzing van de Raad in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.
1. Eerste middel: de Raad heeft het beginsel van behoorlijk bestuur en verzoekers rechten van verweer en op effectieve
rechterlijke bescherming geschonden door hem niet binnen een redelijke termijn toegang te verlenen tot het bewijs dat
beweerdelijk zijn opname op de lijst onderbouwt.
2. Tweede middel: kennelijke beoordelingsfout van de Raad, aangezien hij niet heeft aangetoond dat verzoeker, in zijn rol
van president en voormalig vicepresident van het Hooggerechtshof van Venezuela, het optreden en het beleid van de
regering waarmee de democratie en de rechtsstaat in Venezuela werd ondermijnd, heeft gesteund en vergemakkelijkt, en
dat hij verantwoordelijk is voor handelingen en uitlatingen die het gezag van het nationale parlement hebben
geüsurpeerd.
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