
CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le;

1 0 DEC. 201S

IpiratênI
Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

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

Lëtzebuerg, den 10/12/2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dès parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

A menger Fro n°1360 hat ech Informatiounen iwwert Asaz vu bloe Luuchten nom am 
Kontext vum Transport vu Regierungsmembere gefrot.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Wei oft gouf op Basis vum Artikel 2 Punkt 5.10 fir d'Period 2017-2019 de Service 
urgent fir d’Gefierer vu Regierungsmemberen agesat?

2. An der vireger Àntwert schreift de Minister, dass de Chauffer bei Transporter vu 
Regierungsmembere selwer decidéiert, wéini ee Service urgent ausgefouert gëtt.

O Wéi eng Krittàre muss de Chauffer an dem Fall berécksiichtegen, fir dës 
Decisioun dàerfen ze treffen? Muss eng Bedroung virleien, fir dass de 
Chauffer dës Decisioun dâerf huelen?

O Falen d'Rendezvouse vum Groussherzog oder vun de Regierungsvertrieder 
ènnert dës Konditiounen?

3. Am Fall wou keng imminent Bedrouung fir ee Police-Konvoi festzemaachen ass, 
firwat kann ee Konvoi op enger Krâizung (beispillsweis bei enger rouder Luucht) net 
einfach stoe bleiwen? Ass de Risiko vun enger schneller Duerchfaart iwwert eng 
Krâizung net souguer méi geféierlech fir déi aner Verkéiersdeelhueler?

4. Ass et an der Vergaangenheet zu Lëtzebuerg schonn zu konkreten Iwwergrëff op 
ee Regierungsmember oder Membere vum groussherzoglechen Haff komm?

5. A wéi enge Konditiounen gi geséchert Gefierer (véhicules blindés, Artikel 2 Punkt 
2.28.) agesat? Wéi oft goufen dës Gefierer an de leschten 3 Joer agesat?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité 
et des Travaux publics

CHAMBRE DES DEPUTES
Entrée le;

? 1 JAN. 7.m

Luxembourg, le 2 i JAN. 2020

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Service Central de Législation 
Luxembourg

Monsieur le Ministre,

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

parlementaire N‘’1592 du 10 décembre 2019 de l'honorable député Monsieur Marc 

Goergen, concernant l'utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de police 

officiel, 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 Bauscnl 
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



Antwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, op 
d'parlamentaresch Fro n*1592 vum 10. Dezember 2019 vum honorabelen Deputéierte 
Marc Goergen zum Sujet " Utilisation des gyrophares bleus lors d'un convoi de Police

officiel"

Den honorabelen Deputéierte Marc Goergen huet no senger parlamentarescher Fro No 1360 
iwwert d'Noutwennegkeet vu bloe Luuchten op de Gefierer vun de Membere vun der 
Regierung nach e puer zousatzlech Froen zu deem selwechte Sujet.

Wéi schonn an der Antwert zu der parlamentarescher Fro 1360 praziséiert, steet 
d'Sécherheet bei Convoien déi vun der Police begleet ginn un éischter Plaz. Wann aiso e 
Police-Convoi, deen aus Sécherheetsgrënn als geschlossen Unitéit fiert, a wou d'Gefor ass 
datt de Convoi bei enger Kraizung wou en entweder kéng Virfaart huet oder den Trafic mat 
roude Luuchte gereegelt gëtt opgespléckt kéint ginn, da gëtt prinzipiell mat de bloe Luuchte 
gefuer fir d'Sécherheet vum Convoi net ze gefahrden. Generell ass et esou, datt e Convoi dee 
steet méi enger grousser Gefor ausgesat ass, wéi e Convoi deen a Beweegung ass. Dofir soll 
vermeide ginn, datt e Convoi onnéideg laang op enger Plaz steet. Statistike wéi oft 
Regierungsween sech am Service urgent befanne gi keng gefouert.

Decisioun op et néideg ass fir mat de bloe Luuchten ze fuere gëtt geholl opgrond vun den 
Informatiounen déi zur Verfügung stinn oder opgrond vu Situatiounen déi optriede kënnen 
déi den Asaz vun de bloe Luuchte rechtfaerdegen, an dëst seibstverstandlech am Aklang mat 
deene betreffenden Dispositioune vum Code de la Route wou de Service urgent kioer geregelt 
ass. Den einfache Fait datt een um Wee op e Rendezvous ass geet op jidde Fall net als Critère 
duer.

D'Konditioune fir e gepanzert Gefier anzesetze sin an engem Concept (Elargissement des 
mesures de sécurité ) opgefouert dat 4 verschidden Niveaue virgesait (A-D). Ab dem Niveau 
B gëtt d'office e gepanzert Gefier agesat, dat kann awer och schonn de Fall beim Niveau A 
sinn. Ausserdem gëtt dëst Gefier automatesch bei allen Deplacementer vun ausiànneschen 
Delegatioune mat deementspriechender Sécherheetsastufung agesat.

Dat betreffend Gefier vun 2015 war bis haut 28.680 km am Asaz. Eng Statistik wéi oft mat 
dem Gefier gefuer ginn ass gëtt et awer net.


