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Lëtzebuerg, den 9. Dezember 2015

A6i]
Har Président,

Esou wéi d'Chambersreglennent et virgesait, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den
Har Finanzminister weiderzeleeden.
Am Kader vun der Bedrohung duerch den Terrorismus, huet d'Regierung an der Chamber e
Gesetzesprojet hannerluecht deen eise Sécherheetsorganer eng Réi nei Moossnamen zur
Verfùgung stellt fir d'SécherheetsIag ze verbesseren.
Nieft dëse juristesche Mesuren ass et awer och wichteg, datt ans Sécherheetsorganer iwwert
dat néidegt Personal verfûge fir hir Missioune kënnen ze erfëllen. D'Douanière gehéieren zu
dëse Sécherheetsorganer. Nieft viiien aneren Aufgabe gehéieren d'ëffentiech Sécherheet a
genereii Poiiceaufgaben zu hire Missiounen (Gesetz vum 27. Juii 1993, Art. 1, 5: „sécurité
publique et police générale'').
Esou wuei wéinst dem direktem Asaz géint den Terrorismus, awer och fir de Fioss vun de
Migranten ze kontroiiéieren, hunn eng Rei Lanner aus dem Schengenraum nees Kontroiien op
hire Grenzen agefouert. Och Lëtzebuerg miss fir esou en Asaz virbereet sinn. Och um
Fiuchhafen, esouguer fir Fiich innerhaib vun Europa, komme verschaerfte Moossnamen zum
droen, an domadder och nei Kontroiien.
Dowéinst wéiit ech dem Har Finanzminister dës Froe steiien:
1. Wéi héich ass den autoriséierten Effektiv vun der Douanesverwaitung?
2. Ass d'Regierung der Meenung, datt dësen Effektiv duergeet oder soii en, am Liicht vun
de rezenten Evenementer an der Weit, erop gesat ginn?
3. Wéi ass d'Verhâitnis, pro Carrière, tëschent dem autoriséierten an dem reeiien Effektiv?
A. Huet d'Verwaitung genuch Douanieren déi spezieii ausgebiit si fir Missiounen déi mat
der ëffentiecher Sécherheet ze dinn hunn?
5. Huet d'Verwaitung genuch Leit, fir am Noutfaii ons Grenzen nees kënnen ze
kontroiiéieren?
6. Ginn déi aktueii Rekrutementer duer fir Douanieren déi an d'Pensioun ginn ze ersetzen
an d'Effektiver opzestocken? Wann neen, wat wëii d'Regierung ënnerhueie fir dëse
Rekrutement ze verbesseren?
Mat déiwem Respekt

Fernand Kartheiser
Deputéierten

Ântvvert vuni Hâr Finanzmînister, Pierre Oramegna, op d'pârlamèntaresch Fro
n®1623 vum 9. Dazpinber 2015 vum Hâr Peputêiërten Fernand Karthelser
DeH: aktueii autoriséiertën Effekliv vum der Douanesvetwaltung leit bei 460 Beamten, an dir
heiten Zesumrnésetzung:
Groupe de traitement D1: 338
Groupe de traitement B1; 114
Groupe de traitement Ai: 8
Duerch Départen an d'Pensioun an âner organisatoreseh Froen lâït de reellen Effektiv liicht
ënnert deem autoriséierten. D'DGuane kënnt zu dësem Zâitpunkt keng gréîsser Problemer
beim Rekrutemefit
Souwuei an der Formation: initiale wéi an der Formation continue gëtt grousse Wâert drop
geluècHt, d'Beanîten op déi versehiddenst Zorte Missiounert virzebereedén.
Am Spezièllèn stinn 303 Beamten fir ârméiert Missiouneh zur Verfûgung.
Domattér huet d'Pouane adéquat personne! Wloyenen zur Verfugung fir al! hire Missiounen
nGzekommen, an dat och am Bezucb op eventuell Kontrollen op de Grenzen oder
Missiounen am Kontext vun der ëffentiecher Sécherheet.
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