
 

 

Äntwert vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op d'parlamentaresch Fro 
n° 6968 vum 6. Oktober 2022 vum Här Deputéierten Marc Goergen.  

 

Nom “Memorandum of Understanding” (MoU), deen de 26. September 2011 tëscht der Regierung vum 
Katar an der Regierung vu Lëtzebuerg ënnerschriwwe ginn ass, benefisséieren déi respektiv designéiert 
Fluchgesellschaften, also Qatar Airways an d’Cargolux, vun der 5ter Loftfräiheet. Et ass bis elo keen 
operationelle Besoin identifizéiert ginn, fir eng Modifikatioun vum ernimmte MoU unzefroen. Lëtzebuerg 
kann och net eesäiteg déi 5. Loftfräiheetsrechter kënnegen, dofir misst offiziell een neie MoU mam Katar 
ënnerschriwwe ginn. 

Zënter der Ënnerschrëft vun dësem MoU ass och ee wäitreechenden Accord Aérien tëscht der EU an Qatar 
(Accord sur le transport aérien entre l’Union européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Etat du 
Qatar, d’autre part) verhandelt ginn, deen den 18. Oktober 2021 ënnerschriwwe gouf. Et ass elo dësen 
Accord, deen de Kader bestëmmt vun de Relatiounen tëscht dem Katar an den EU-Memberstaaten, an 
also och tëscht Lëtzebuerg an dem Katar. An dësem Accord stinn och Bestëmmungen zu sozialen Aspekter, 
an et soll op den Impakt op d’Aarbechter, den Emploi an d’Aarbechtskonditioune gekuckt ginn. Et gëtt an 
deem Kontext kloer op d‘Objektiver an d’Obligatioune vun der International Labour Organisation (ILO) 
verwisen. Wat d’Ëmweltfacteuren ugeet, do gesäit den EU-Katar Accord eng gewësse Kooperatioun am 
Domaine vum Klima- an dem Ëmweltschutz vir. D’Lëtzebuerger Regierung huet sech bei de 
Negociatiounen zu dësem EU-Katar Accord och aktiv fir Dispositiounen zur equitabeler Konkurrenz, zu 
sozialen Aspekter an Ëmweltfroen agesat. 

An der Äntwert op d'QP n°5768 war schonn op den Aspekt vun de Sécherheetsinspektiounen (SAFA – 
Safety Assessment of Foreign Aircraft) verwise ginn, déi ënnert der Koordinatioun vun der Agence de 
l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) vun der Direction de l’Aviation Civile (DAC) 
duerchgefouert ginn, a wou all Fluchgesellschaft déi zu Lëtzebuerg lant drënnerfält 

Wat Dispositioune vum EU-Katar Accord uginn, déi sech op Problemer bezéien, déi d’Konkurrenz, d’sozial 
Aspekter oder d’Dispositiounen zu Ëmweltfroe betreffen, do gesäit den EU-Katar Accord selwer 
Mechanisme vir, fir d'Problemer opzewerfen, ze diskutéieren an ze arbitréieren. 

 

Lëtzebuerg, den 10. November 2022 

De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten 

(s.) François Bausch 
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