Groupe parlementaire
Här Mars di Bartolomeo
President vun der Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg
Lëtzebuerg, den 18. Abrëll 2016
Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här
Minister fir Verdeedegung weiderzeleeden.
Den Zoustand vun denen 48 Dingoën vun der Lëtzebuerger Arméi mecht mir nach ëmmer Suergen. A
senger Äntwert op meng Fro vum 21. November 2014 hat den Här Minister eng etlech Erklärunge ginn,
mee et schéngt datt d’Problemer net méi kleng gi sinn.
Dowéinst wéilt ech dem Här Verdeedegungsminister dës Froe stellen:
1. Well d‘Praxis schéngt esou ze sinn, datt deier Equipementer aus verschiddene Gefierer
ausgebaut ginn fir anerer asazbereet ze maachen, freet sech wéi vill Dingoën am
Duerchschnëtt voll operationell sinn? Wéi huet sech d’Zuel vu voll asazbereeten Dingoën
iwwer déi lescht zwee Joer entwéckelt?
2. A wéivill Operatiounen oder Manövere sinn dës Systemer bis elo engagéiert ginn?
3. Ass hei zu Lëtzebuerg dru geduecht, e gehëtzten Hangar fir déi Waffesystemer ze bauen oder
soss zur Verfügung ze stellen, fir se, besonnesch am Wanter, manner pannenufälleg ze
maachen?
4. Stëmmt et, datt en Deel vun der Software scho vereelst ass an net méi kann aktualiséiert ginn,
respektiv misst ersat ginn? Wa jo, wéini geschitt dat?
5. Stëmmt et, datt d'Arméi kee Maintenance-Vertrag fir déi Gefierer huet? Wa jo, wat sinn
d'Konsequenzen? Denkt den Här Minister an dem Fall drun, fir esou Verträg ofzeschléisse fir
d'Operabilitéit vun deene Gefierer ze verbesseren?
6. Sinn all Ersatzdeeler fir den Dingo nach disponibel a fir wéi laang? Wat mécht d'Arméi fir déi
Systemer méiglechst laang operationell ze halen?
7. Gëtt et genuch Instruktere fir d'Personal op deene Systemer ze forméieren? Wéivill vun
deenen Dingoë kënnen haut gläichzäiteg mat hirem kompletten a fäerdeg instruéierten
Equipage an engem Asaz benotzt ginn?
Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser
Deputéierten

