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Här Fernand Etgen 

President vun der Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, de 4. August 2022 

Här President, 

esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här 
Bausseminister, den Här Ekonomieminister an d’Madamm Finanzminister weiderzeleeden. 

Säit 2014 bedeelegt Lëtzebuerg sech un enger Rei vun internationale Sanktioune géint déi 
Russesch Federatioun. Dës goufen aus ënnerschiddlechen Ursaachen a mat 
ënnerschiddlechen Ziler geholl an hu sech géint ënnerschiddlech Zilgruppe geriicht.  

An deem Zesummenhang géif ech der Regierung gär dës Froe stellen: 

1) Kann d’Regierung eng Tabell presentéieren, déi regruppéiert, u wéi enge
Sanktioune géint déi Russesch Federatioun Lëtzebuerg sech aktuell bedeelegt, zu
wéi engem Datum se a Kraaft getruede sinn, ënnert wéi enger verantwortlecher
Organisatioun se mat wéi enger Zilsetzung geholl goufen an op wéi enger
rechtlecher Grondlag se berouen? Kann d’Regierung dobäi d’Natur vun der
Sanktioun (Reesverbuet, Handelsverbuet...), déi jeeweileg Zilgrupp, déi
viraussiichtlech Dauer souwéi de Revisiounsprozess an d’Modalitéite vun enger
méiglecher Decisioun fir dës Sanktioun nees opzehiewen, preziséieren?

2) Kann d’Regierung am Sënn vun der Fro virdrun och besonnesch op dës Punkten
agoen:
- Sanktioune géint Privatpersounen (sougenannten “Oligarchen” a
Familljemembere vu russesche Politiker mat der Ursaach vun hirer
Sanktionnéierung)
- Sanktioune géint Medien
- Expulsioun vun Diplomaten
- Ausschloss vu Russland aus internationalen Organisatiounen oder Staategruppen 
(z.B. Europarot oder G 7)
- Relatiounen NATO-Russland

Mat déiwem Respekt, 

Fernand Kartheiser 
Deputéierten 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, le 04.08.2022



Gemeinsam Äntwert vum Aussen- an Europaminister Jean Asselborn, vum Wirtschaftsminister 
Franz Fayot a vun der Finanzministesch Yuriko Backes op d’parlamentaresch Fro no. 6613 vum 4. 
August 2022 vum honorablen Deputéierten Här Fernand Kartheiser  

Äntwert op d’ Fro 1 

Restriktiv Moossname ginn an Decisioune vum Rot vun der Europäescher Unioun iwwer déi 
gemeinsam Aussen- a Sécherheetspolitik (CFSP) definéiert an ënnert der Form vu EU-Reglementer 
ëmgesat, déi direkt fir d’EU-Memberstaaten applicabel sinn. D’Ëmsetzung vu Sanktiounen zu 
Lëtzebuerg sinn duerch  d’Gesetz vum 19. Dezember 2020 iwwer d’Ëmsetze vu Finanzsanktioune 
souwéi d’Gesetz vum 27. Juni 2018 iwwer Exportkontrollen gereegelt. 

Sanktioune géint déi Russesch Federatioun déi 2014 am Kader vun der illegaler Annexioun vun der 
Krim geholl gi sinn berouen op de folgenden EU-Reglementer: 

• EU-Reglement 269/2014 betreffend restriktive Moossnamen am Bezuch op Handlungen déi
d'territorial Integritéit, Souveränitéit an Onofhängegkeet vun der Ukrain ënnergruewen oder
menacéieren

• EU-Reglement 833/2014 betreffend restriktive Moossnamen am Hibléck op Handlunge vu
Russland déi d’Situatioun an der Ukraine destabiliséieren

• EU-Reglement 692/2014 betreffend restriktive Moossnamen als Äntwert op déi illegal
Annexioun vun der Krim a Sevastopol

• EU-Reglement 208/2014 betreffend restriktive Moossname géint verschidde Persounen an
Entitéiten am Hibléck op d'Situatioun an der Ukraine

Zënter der russescher Agressioun géint d’ Ukrain sinn dës Sanktiounen a bis elo 7 successive Päck 
verschäerft ginn. Méi spezifesch sinn d’ EU-Reglementer 269/2014 an 833/2014 iwwerschafft ginn. Et 
ass och nach e spezifesche Regimm fir déi zwou besaten Oblasten Donetsk a Luhansk dobäikomm dee 
wirtschaftlech Restriktioune fir dës Regioune virgesäit: 

• EU-Reglement 263/2022 betreffend restriktive Moossnamen als Äntwert op d'Unerkennung
vun den net-Regierungskontrolléierte Gebitter vun den ukrainesche Regiounen Donetsk a
Luhansk an den Uerder un d’ russesch Arméi an dës Géigenden anzefalen

Et handelt sech am EU-Reglement 269/2014 ëm individuell Sanktiounen déi en Afréieren vum 
Verméigen an e Reesverbuet virgesinn, souwéi ëm wirtschaftlech Sanktiounen am EU-Reglement 
833/2014. Zilgruppe vun individuelle Moossnamen sinn am Artikel 3 vum EU-Reglement 269/2014 
festgeluecht. 

All restriktiv Moossnamen, déi a Kraaft sinn, gi reegelméisseg iwwerpréift fir sécherzestellen, datt se 
weider zum Zil bäidroen, dat se verfollegen. De Rot vun der Europäescher Unioun kann zu all Ament 
decidéieren dës Moossnamen ëmzeänneren, ze verlängeren oder ze suspendéieren ofhängeg vun der 
Entwécklung vun der Situatioun. Déi sanktionéiert Persounen an Entreprisen hunn doriwwer eraus 
d’Méiglechkeet hir Observatiounen un de Rot ze schécken a sou wéi an allen aneren 
Sanktiounsregimmer och dës virum Europäeschen Geriichtshaff a Fro ze stellen. Wann 
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Observatiounen oder wesentlech nei Elementer presentéiert ginn, iwwerpréift de Rot seng 
Entscheedung an informéiert déi natierlech oder juristesch Persoun deementspriechend. 

Äntwert op d’ Fro 2 

Zilgruppen vun individuelle Moossnamen déi vun der EU geholl goufen sinn am Artikel 3 vum EU-
Reglement 269/2014 festgeluecht.  

Am Beräich vun de Medien gesäit den Artikel 2 f vum modifizéierten EU-Reglement 833/2014 vir, datt 
et fir Operateuren verbueden ass de Contenu vun den designéierten Medien ze iwwerdroen, 
verbreeden oder verdeelen am Kontext vun der systematescher Manipulatioun vun de Medien duerch 
déi Russesch Federatioun a vun der generaliséierter Desinformatiounscampagne. 

Wat d’Expulsioun vu russeschen Diplomaten betrëfft, gëtt den honorablen Deputéierten op d’Äntwert 
vum Här Aussen- an Europaminister op d’Fro Nummer 6045 vum 8. Abrëll 2022 verwisen. 

Déi russesch Aggressioun géint d‘Ukrain ass ee Verstouss géint dat internationalt Recht, wat dozou 
gefouert huet, datt Russland aus verschiddenen internationalen Organisatiounen ausgeschloss gouf 
(z.B. aus dem UN-Mënscherechtsrot), bezéiungsweis sech selwer aus verschiddenen Organisatiounen 
zréckgezunn huet, sou wéi dat de Fall wor am Europarot. Russland wor Member vum G8, gouf awer 
no der Annexioun vun der Krim schonns 2014 ausgeschloss. Wat weider international Organisatioune 
oder Staategruppe betrëfft, befollegt Lëtzebuerg , wéi och déi aner europäesch Länner, eng 
pragmatesch Approche déi eng  Bewäertung vu Fall zu Fall virgesäit.  

No der illegaler Annexioun vun der Krim, gouf all militäresch Kooperatioun tëschent der NATO an der 
russescher Federatioun op Äis geluecht. Am Oktober 2021, huet Russland decidéiert seng 
diplomatesch Missioun bei der NATO ze suspendéieren an huet am Géigenzuch verlaangt, datt d’NATO 
hire Büro zu Moskau zoumécht. Mat sengem illegalen Ugrëffskrich géint d’Ukrain huet Russland géint 
déi am NATO-Russland-Grondakt verankert Grondsätz verstouss.  

Lëtzebuerg, de 6. September 2022 

(s.) Jean Asselborn 

Aussen- an Europaminister 
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