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Fernand ETGEN
President vun der Deputéiertechamber 
19, um Krautmaart 
L-1728 Lëtzebuerg

Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

Lëtzebuerg, den 09/04/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, dés parlamentaresch 
Fro un d'Ministere fir Mobilitéit & Verdeedegung weiderzeleeden.

Den 23. Februar 2019 sinn Aktivisten, dorënner och eng amtéierend lëtzebuergesch Europadeputéierten, 
onautoriséiert op d'Landepist vum beische Militârstëtzpunkt „Kleine Brogel" gestiermt fir géint d'Stationéierung vun 
Nukiearwaffen an Europa ze demonstréieren. Den Hàr Minister bat an dem Kontext dem Tageblatt gesot, hie géif et 
net gutt fannen, wann een onrechtsméisseg iwwert den Drot vun enger Militârbasis kiotert. Generell ass et 
bedenklech, dass Ziviliste mat gewéinlechen Hausmëttelen, ewéi enger Lieder an engem Teppech, ouni Weideres 
op ee NATO Flughafen andrénge kënnen, op dem nukiear Waffe stationéiert sinn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Ass d'Regierung am Fall vun engem l\vwergrëff vun onautoriséierte Persounen op de Findel virbereet? 
Falls jo, duerch wéi eng technesch an administrativ Mesurë gëtt verhënnert, dass onautoriséiert Persounen 
iwwert den Drot, ënnendrënner oder duerch d'Manipulatioun vum Drot op den Territoire vum Findel gelaange 
kënnen?

• 2. Wéi héich ass den Drot, deen den Territoire vum Fluchhafe vum Findel ëmrond? Ennert wéi eng Kritàre dës 
Héicht als sécher ze bewàerten?

3. Kéint bei engem Iwwergrëff, wéi um "Kleine Brogel”, d'Sécherheet vun de Passagéier, dem Personal oder 
dem Flughafenmaterial a Gefor geroden?

• 4. Sinn nom Incident um "Kleine Brogel" d'Sécherheetsmoossname ronderëm an um Findel verstâerkt ginn? 
O Falls jo, wéi eng Mesuren si getraff ginn a wat war de Kâschtepunkt vun dësen?
O Falls nee, firwat net?

5. Géif d’Regierung et begréissen, wann Aktivisten zu Lëtzebuerg iwwert de Sécherheetsdrot vum Findel géife 
klamme fir hir Positiounen an d’Medien ze bréngen?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministèfe de la Mobilité 
et des Travaux publics
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Entrée le:
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Luxembourg, le 2 ^ JUIN Z019

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
43, boulevard F.D. Roosevelt 
L - 2450 Luxembourg

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire du 9 avril 2019 de l’honorable député Monsieur Marc

Goergen, concernant la sécurisation de l’aéroport de Luxembourg, tout en 

vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 

Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.

François Bausch 

Ministre de la Mobilité 

et des Travaux publics

Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l’Europe
Luxembourg/Kirchberg

Téléphone: 247-83301 
Téléfax: 247-93308



Ântwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op 

d'parlamentaresch Ufro n” 615 vum 9. Abrëll 2019 vum Hâr Deputéierte Marc Goergen

D'Sécherheetsmesuren, déi um Flughafen ëmgesat ginn, orientéiere sech un den 
europaesche Standarden a si konform zu den europaeschen an nationale Gesetzestexter. Dës 
Sécherheetsmesurë sinn am „Plan de Sûreté Aéroportuaire (PSA)" festgehalen, dee sech 
sengersàits erëm um «Programme National de Sûreté de l'Aviation Civile (PNS) » orientéiert.

De «Plan de sûreté Aéroportuaire" gëtt vun der lux-Airport als Bedreiwer vum Flughafen an 
enker Zesummenaarbecht mat der Direction de l'Aviation Civile (DAC), der Police Grand- 
ducale an der Administration des Douanes & Accises ausgeschafft a gëtt offiziell vun der DAC 
validéiert.

Béid Dokumenter sinn als « Restreint Lux » klasséiert a sinn dofir net ëffentlech zouganglech.


