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Lëtzebuerg, den 30/09/2019
Här President,
Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech,
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Justiz, Interieur, Bannenzeg Sécherheet
& Finanzen weiderzeleeden.
A menger parlamentarescher Fro n°614 hat ech mech iwwert d'Avertissements taxés
(AT) emfrot. An hirer gemeinsamer Äntwert schreiwen d'Ministeren
A Saache Parkinfraktiounen ass et schwéier Autoen déi am Ausland ugemellt
sinn ze identifizéieren. Aktuell gëtt et keng legal Basis déi et géif erméiglechen
dës Informatioune bei auslänneschen Autoritéiten unzefroen.
An der Oplëschtung an der Äntwert op meng parlamentaresch Fro stellt sech eraus, dass
iwwer 20 Milliounen Euro net direkt konnten agedriwwe ginn bis de Parquet saiséiert ginn
ass. Eis ass des Weidere vu verschiddene Säiten zougedroe ginn, dass Net-Residenten
effektiv schwéier zur Keess ze biede sinn.
D'Ministere schwätzen an hirer Äntwert vum Gesetzesprojet 7126 als méiglech Léisung.
De Staatsrot huet a sengem Avis vum 24ten Oktober 2018 verschidde formell
Oppositiounen ausgedréckt an de Projet leit säit dem op Äis.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:
1. Vun 2013 bis 2019 si 696.195 ATen net bezuelt ginn éier de Parquet saiséiert ginn
ass. Wéi vill Prozent vun dësen ATen sinn op Net-Resident'en zeréckzeféieren?
2. Kéint d'Regierung d'Oplëschtung aus der Äntwert op d'parlamentarescher Fro
n°614 ergänzen an uginn wéi vill ATen vun 2013 bis 2019 beim Parquet agereecht
an agedriwwe gi sinn (Unzuel a Montanten) ? Wéi vill ATen sinn no der Saisie vum
Parquet onbezuelt bliwwen?
3. Kennen d'Ministere confirméieren, dass d'ëffentlech Instanzen aktuell machtlos
sinn, wat d'Andreiwen vun ATen a Saache Parkinfraktiounen ugeet? Falls nee, wéi
erkläert d'Regierung sech, dass bannent 6 Joer iwwer 20 Milliounen Euro un ATen
iwwert de Parquet hu missen agedriwwe ginn?
Mat déiwem Respekt,
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