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Am Déngscht fir en Europa vun der Mënschlechkeet
D‘Pirate bekenne sech zu enger 
staarker Europäescher Unioun vum 
Zesummenhalt, déi progressiv d‘Bierger 
vun de Memberstaate mat an di 
europäesch Entscheedungen abënnt.
Am Geescht vun der Gläichheet setzen 
d‘Piraten sech fir en Europa fir Jiddereen 
an, wou all Mënsch di selwecht Chancen, 
Rechter a Méiglechkeeten innerhalb vun 
enger staarker Europäescher Gemeinschaft 
fënnt a wou keen ausgegrenzt gëtt. 
D’Aarmut däerf net deem Eenzele 
séin Alldag bestëmmen a séng fréi 
Entfalung innerhalb vun der Gesellschaft 
ausbremsen. D‘Pirate setzen sech fir e fairt 
a soziaalt Europa an, wou fir déi allgemeng 
sozial Sécherheet duerch d‘Ausschaffe 
vun engem Grondakommes a vun engem 
europäeschem Mindestloun gesuergt soll 
ginn.

D‘Piraten ënnerstëtzen eng effizient 
Notzung vun der Digitaliséierung a 
fuerderen de fréien Zougrëff op sämtlech 
verfügbar Informatiounsquellen (Open 
Data an Open Source). 

D‘Pirate fuerderen, am Sënn vun enger 
demokratescher Europäescher Unioun, 
d‘Direktwahl vum President, méi Gewiicht 
fir d‘Parlament a méi Matbestëmmung 
vum Bierger iwwert de Wee vun 
thematesche Referenden. 

Den Internet soll dofir als Medium 
vun der Fräiheet an der Demokratie 
wouergehol ginn.

Et ass de Piraten e grousst Uleies an 
Europa en Ëmwelt- a Klimaschutz 
ab haut a fir muer ëmzesetzen. Déi 
natierlech Ressourcë sollen erhale bleiwen 
a gefërdert ginn. De Wonsch vun de 

Piraten ass eng propper a laangfristeg 
Energieversuergung. D‘Recherche 
an d‘Uwende vun alle verfügbaren 
erneierbaren Energien muss ouni 
weideren Zäitverloscht a Kraaft trieden.
D’Pirate sinn der Meenung dass 
jiddereen en elementaart Recht op 
proppert Waasser an Zougang op 
gesond an onbelaaschte Liewensmëttel 
soll hunn. An deem Sënn maachen 
d’Piraten sech staark fir d’Promotioun 
vun der Biolandwirtschaft, gesonde 
Biedem a Bëscher, Ënnerstëtzung vum 
Biobaurewiesen, esou ewéi regionalen 
Handel.

D‘Pirate fuerderen europawäit e gläichen 
a qualitativen Déiereschutz. Eis Déieren, 
déi eegens fir de Fleesch-, Mëllech- 
an Eeërbedarf geziicht ginn, musse 
respektvoll behandelt gin. D’Pirate setzen 
sech fir méiglechst kuerz Transportweeër 
ënnert déiregerechte Konditiounen an. 
D‘Pirate wënschen sech en Europa vum 
Fridden. Déi europäesch Friddenspolitik 
muss eng Politik vum Dialog sinn. Si 
kann nëmme laangfristeg an iwwert 
d’Europäesch Unioun eraus gefleegt a 
geséchert ginn.

Gratis WIFI 
Netzwierk an 
Europa, wou 
jidderee en Zougang 
zum Internet kritt. 

Sécherheet 
fir jiddereen
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n RTL: „Déi grouss 
Iwwerraschung kënnt da 
sécherlech vun de Piraten. Si 
kréie méi ewéi duebel souvill 
Stëmmen ewéi 2013“  

D‘Pirate wëllen eng staark Ekonomie 
innerhalb vun enger Europäescher 
Unioun, déi op ëmweltfrëndlech, fair a 
sozial Kritären setzt an Aarbechtsplaze 
schaaft vun deenen ee liewe kann. 
D’Piraten si sech bewosst, dass des 
Grondsätz zu éngem Ëmdenken an 
zu enger Ëmstrukturéierung vun eiser 
Ekonomie, vun de Fabricken a Betriber 
féiere wäert. An deem Sënn setzen 
d’Piraten op innovativ Technologien, déi 
an Zesummenaarbecht mat den Unien, 
Héichschoulen a Fuerschungszenteren 
en neie Wand an der europäescher 
Ressoucennotzung matsechbréngen.
D‘Pirate bauen iwwerdems op eng 
Politik vun der Transparenz a vun 
oppenen Diere, wou de Bierger Asiicht an 
d‘Entscheedungen vu senge Politiker krit.

Dofir zielen d‘Pirate Lëtzebuerg vun 
Häerze weider op Äre Votte an Äert 
Vertrauen an den Europawahlen.



10 € /m²   Wunnengen fir

Wahlkampagn: selwer gemaach 
éierlech, ongefiltert: eis Meenung

Zënter Joren verschlofen déi 
etableiert Politiker schnell a richteg 
Léisungen, 
fir dass jiddereen hei am Land 
sech Wunne bleiwe kann an dat zu 
engem 

bezuelbare Präis. D’Politik ass ëmmer de 
falsche Wee gaangen. Duerch eng ständeg 
Erhéijung vu Subsiden hunn um Schluss 
nëmmen d’Promoteuren a Grondbesëtzer 
profitéiert, wat schlussendlech d’Präiser 
erop gedréckt huet.

All Partei, déi de „bëllege Wunnraum“ um 
fräie Baumaart versprécht, litt de Wieler 
un. Géifen d’Präisser vun den Haiser 
um fräie Maart erof goen, setzen all 
Persounen, déi ee Kredit opgeholl 
hunn, an enger déiwer Schold, well 
de Wäert vun hirer Immobil géif erof 
goen, de Kredit awer net. 

Mir sinn éierlech a soen, dass d’Präiser fir 
d’Wunnengen um kommerzielle Maart 
net wäerten erof goen. D’Pirate wëllen 
dofir ee ganz anere Wee goen: mir 
bauen an et bleift an der Hand vum 
Staat oder der Gemeng. 

Doriwer eraus wäert keng vun dëse 
Wunnengen um kommerzielle 
Wunnengsmaart verkaf ginn. 

Mir kenne Moossnamen huelen, fir dass 
d’Präiser an d‘Loyeren net esou schnell 
klammen, mee erof wäert de Präis net 
goen. Wann de Staat am Besëtz vun den 
Immobilie bleift, kenne mir d’Präiser 
vum m2 op 10€ festleeën. An all EU-Land 
kéint esou, zum Beispill, de Präis fir de 
Wunnengskaf aus staatlecher Hand op 
ënnert 10€/m2 festgeluecht ginn, awer net 
driwwer.

D’Pirate wëllen eng ëffentlech Hand, 
déi fir 10m2 Wunnenge verlount fir 
esou de Familljen, déi schonn een Haus 
um fräie Maart kaaft hunn, net duerch 
eng hektesch Politik a Verscholdung ze 
bréngen.

Eis Propose kann bannent e puer 
Méint ëmgesat ginn, esou, dass mir 
de betraffene Persounen an der EU 
schnell kéinten hëllefen

Bei de Piraten ass, vun der 
Zeitung, de Plakater, dem 
Flyer, dem Sozial Medien 
a villem méi, alles selwer 
gemaacht. Eis Memberen 
engagéieren sech zesumme 
fir eist gemeinsamt Ziel: ee 
bessert Europa. 

Während aner Parteien hier 
Kommunikatioun vu Firmen an externe 

Beroder maache loossen fir de Wieler mat 
schéine Grafiken, Fotoen oder Beiträg 
op de soziale Medien ze manipuléieren, 
setze mir op eis Meenung, éierlech an 
ongefiltert.

Bio- & Fair- 
Produkter ouni TVA
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Eise Wahlprogramm gouf 
net vu Politikberoder 
geschriwwen, mee vun 
eise Kandidaten a 
Memberen.

D’Kommunikatioun vun de grousse 
Parteien ass verschéinert, net vun 
hinnen, mee vu Politik-Agenturen.
Dofir passt op a kuckt genau, wat sech 
hannert dem Message vun den etabléierte 
Parteien verstoppe kann!

Fir maximal 10 € m2 a ganz Europa wunnen



Netzneutralitéit

Bis zum Aféiere vum bedéngungslose 
Grondakommes setze mir eis fir een euro-
päeschen, awer de regionale Käschten uge-
passte Mindestloun an. Mat dësem soll  de 
Lounwettbewerb agedämmt ginn mam Zil 
fir mënschewürdeg Aarbecht- a Liewens-
verhältnisser ze suergen. Genausou ewéi 
d‘Grondakommes wäert och d‘Bannen-

Déiereschutz stäerken

All Iwwerwaachung vum Internet bedeit 
eng Beschneidung vum Recht op frei 
Meenungsäusserung an ass domadder fir 
d‘Piratepartei inakzeptabel.
D’Pirate wieren sech géint d’Unhuelen an 
d’Ëmsetzung vun der Copyright Directive 

D‘Stagiairen unerkennen 
 
D’Piraten ënnerstëtzen d’Positioun, dass Stagen, ob am Studium oder op 
fräiwëlleger Basis, solle bezuelt ginn. De Stage ass ee wichtegt Mëttel, fir 
de Studenten eng éischt Beruffserfarung an hirer Fachrichtung kënnen ze 
bidden.  Gläichzäiteg profitéieren awer och Betriber vun de Stagiairen, 
well si qualifizéiert Personal fir ee Brochdeel vun de Käschte vun enger 
normaler Persoun astellen. D’Pirate fuerderen, dass innerhalb vun Europa 
jiddwer Stagiaire, jee no Qualifikatioun vum Student, soll fair bezuelt 
ginn. D’Bezuelung sollt sech un de reelle Liewenskäschten unhand vum 
Mindestloun vum jeeweilegen EU-Land orientéieren. Dës Weidere soll bei 
enger Weiderbeschäftegung vum Stagiaire d’Stagezäit an d’Periode d’Essai 
vum folgenden Aarbechtskontrakt berechent ginn.

Den éischte Schrëtt:  
een europäesche Mindestloun

nofro an der EU domadden erhéijt ginn. 
Mir setzen ons fir e bedéngungslosen  
a steeten Accès zu Waasser, Energie,  
Telekommunikatioun, a Gesondheet 
an, sou wéi ëffentlechen Transport. 
D’Recht op dësen Accès soll  
Verfassungsrang kréien.

Wahlkampagn: selwer gemaach 

Selbstbestëmmung 
am drëtten Alter
D’Pirate wëllen, dass d’Mënschen 
am drëtten Alter selwer bestëmme 
kënnen, wou se liewe wëllen. 
Dozou gehéiert och, dass se 
kënnen an déi Begleetstrukturen 
auswielen, egal a wéi engem EU-
Land dës sinn. Déi administrative 
a legal Barrièren heizou mussen 
ofgebaut ginn.

#géintRiets Piraten setzen sech aktiv géint den 
Rietsextremismus an 

Impressum 
Editeur: Piratepartei Lëtzebuerg asbl 
Redaktioun: Memberen & Kandidaten Piratepartei & PiD 
Layout: Marc Goergen 
www.piraten.lu

Altersaarmut  
verhënneren
D’Mindestrenten an all EU-Land muss op 
ee Minimum ugepasst ginn  fir ze verhën-
neren dat Mënschen déi hiert Liewe laang 
zum Wuel vun der EU bäigedroen hunn 
an d’Aarmut ofrëtschen an op der Strooss 
landen. Dozou soll ee spezielle Fong fir 
Altersaarmut op EU-Niveau 
agefouert ginn.

souwéi all Gesetz, dat d’Zil huet den Inter-
net ze zenséieren. All Versich, Inhalter 
duerch automatesch Filteren oder Organi-
satioune läschen ze loosen, wäerte mer net 
akzeptéieren.

KLIMASCHUTZ 
Elo! 
Direkt!



Fräien Internetaccès als Grondrecht definéieren

Cannabis europawäit mindestens entkriminaliséieren
D’Drogepolitik am Bezuch zum Canna-
bis an Europa ass een eenzege Chaos. An 
deenen eenzelen EU-Staaten sinn de Be-
sëtz, Akaf a Konsum vun Drogen anescht 
gesetzlech festgeluecht. D‘EU brauch hei 
eng kloer gemeinsam Linn fir sech neut-
ral an effektiv mat der Drogeproblematik 
auserneenzesetzen. Den Ënnerscheed 
tëscht erlaabten a verbuedenen Droge 

berout méi op Traditioun, wéi op medezi-
neschen a wëssenschaftlechen Tatsaachen. 
Eng Kriminaliséierung op dëser Basis 
refuséiert d’Piratepartei dowéinst. Dofir 
aplaz  fuerdere mir een Entkriminaliséiere 
vum rekreativen Hanf an eng konsequent 
Opklärungs- a Präventiounsaarbecht als 
Grondsteen vun enger moderner Droge-
politik.

Fir aktiv an der Gesellschaft participéieren 
ze kënnen, ass den Zougang zum Internet 
eng Grondviraussetzung. Dat fänkt bei de 
Recherche vun de Schüler fir d’Schoul un 
an hält beim “Sech-informéieren” bei den 
Erwuessenen op. Mir wëllen dofir “d’Recht 
op digital Teilhabe” an d’Europäesch 
Grondrechtscharta verankeren an den 
europawäiten Ausbau vun enger leesch-
tungsstaarke Kommunikatiounsinfras-

truktur duerch d’EU méi staark fërderen.
Piratepartei trëtt duerfir an datt och di-
gital Kommunikatioun vum Grondrecht 
couvréiert gëtt a geschützt muss ginn. De 
Message ass kloer: den Internet ass  
fräi a fir jiddereen.

Firwat musse mer, wa mer an d’Belsch 
fueren, ee Feierläscher am Auto hunn? 
Firwat muss een zu Lëtzebuerg am Wanter 
d’Wanterpneuen opsëtzen, a Frankräich 
awer net? Firwat ginn et an all EU-
Land verschidden Oplagen am Contrôle 
Technique? D’Gesetzgebungen zum 
Stroosseverkéier bannent der EU sinn een 
eenzege Wirrwarr!
Mer Piraten schwätzen eis fir gemeinsam 
Reegelen an allen EU-Länner aus, fir 
dass endlech Eenheet a Kloerheet an de 
grenziwwerschreidende Stroosseverkéier 
kënnt. Dofir wëlle mer een europäesche 

Ee gemeinsamen europäesche Contrôle Technique
Contrôle Technique, dee reegele soll 
wat fir technesch Viraussetzungen een 
Auto muss hunn, wéi eng europäesch 
Pabeieren auszestelle sinn a wat 
d’Sécherheetsstandarde sinn, déi een 
an engem Auto ze respektéieren 
huet, wéi zum Beispill giel Gileten, 
Sécherheetsdräieck, Feierläscher oder 
Wanterpneuen.  

Dës Vereenheetlechunge sollen als 
Minimum EU-wäit gëllen mam Zil zu 
enger Opwäertung vun der Sécherheet 
bäizedroen.

erneierbar Energië 
stäerken

Pro Europa
Mer Pirate bekennen eis ganz kloer zu 
der Europäescher Unioun. D’EU bitt haut 
iwwer 500 Millioune Mënsche Sécherheet, 
Wuelstand an eng gemeinsam Identitéit. 
Mer sinn der Iwwerzeegung, datt Euro-

pa am gemeinsamen Interessi vun allen 
europäesche Bierger gestallt sollt ginn. 
D’Pirateparteien an der Europäescher 
Unioun bekennen sech ganz kloer zu der 
europäescher Iddi

D’Aarmut an Europa ass ee fillbare Phä-
nomener vill Matbierger, sief et zu Lëtze-
buerg oder sos zueschaanescht an der EU. 
D’Europa-2020-Strategie geet eis hei net 
wäit genuch a mer wëllen, dass all Mënsch, 
egal a wéi engem EU-Land, mindestens 
seng Grondbedierfnisser erfëlle kann. 
D’Zil muss et sinn, dass jidderee eng 
waarm an dréche Schlofplaatz zur  

Keen op der Strooss zeréck loossen
Verfügung gestall kritt an mat Iessen a 
Gedrénks versuergt ass. Keen soll weiderhi 
mussen op der Strooss schlofen. D’EU soll 
sech  mat engem Fong fir d’Liewen op der 
Strooss méi Méiglechkeete ginn fir de Läit 
op der Strooss ze hëllefen.

CFL 
net privatiséieren

STOP 
ARTIKEL 13
STOP 
UPLOADFILTERKeng Klappjuegd a ganz Europa!

Gemeinsames Wahlprogramm  

der Europäischen PIRATEN 2019

Gemeinsame Wahlprogramm 
mat den europäesche Piraten



Ofschafe vun der 
Vorratsdatespäicherung
Säit 2005 an 2009 an der kompletter EU 
ginn Internet Service Provideren zu Lëtze-
buerg souwéi an all EU-Memberstaat per 
Gesetz gezwongen all Verbindungsdon-
néeë vun alle Benotzer an hirem Reseau 
fir op mannst 6 Méint ze späicheren. Dëst 
bedeit, datt eng Onmass vun Donnéeë 
gespäichert gi – zum Beispill mat wiem ee 
wéi laang, um wéi vill Auer, vu wéi enger 
Plaz telefonéiert huet, wéini een sech wéi 
laang am Internet verbonnen huet, oder 
mat wéi engem Reseau een sech verbon-
nen huet. 

Nieft der Verletzung vun der Onscholds-
vermuddung konnten d’EU-Memberlän-
ner bis haut net beweisen, datt d’Vorrats-
datenspäicherung zu enger Reduktioun 
vun der schwéierer Kriminalitéit bäidréit. 
D’Piratepartei setzt sech dofir fir d’Aus-
setze vun der Vorratsdatespäicherung zu 
Lëtzebuerg an. 

Den Europäesche Geriichtshaff EuGH 
huet net nëmmen eng Kéier (am Joer 
2014), mee esouguer zweemol (nach eng 
Kéier am Dezember 2016) den EU-Mem-
berstaaten erkläert, datt déi onbegrënnte 
Vorratsdatespäicherung net mat de funda-
mentale Rechter vun de Bierger ze veree-
nen ass.

Nodeems déi Gréng hiert Walversprieche 
vun der Ofschafung vun der onbegrënn-
ter Vorratsdatespäicherung net agehalen 
hunn, verlaange mir, datt dat Gesetz elo 
esou séier wéi méiglech ofgeschaaft gëtt an 
datt Lëtzebuerg sech parallel op europä-
eschem Niveau dofir staark mécht, datt an 
der EU eng Reglementéierung fonnt gëtt, 
déi esou Gesetzer ënnerbënnt.

Mënschen- a 
Kannerrechter stäerken
Pirate fuerderen, datt all EU-Memberlän-
ner di universell Charta fir d‘Mensche- a 
Kannerrechter unhuelen a gesetzlech ver-
ankeren. D’Europäesch Unioun muss sech 
d’Mëttel gi fir international Konzerner a 
Punkto Mënscherechter an Ëmweltschutz 
ze kontrolléieren, an e Katalog vu Sank-
tioune bei graffe Verstéiss ausschaffen, 
woumat di verantwortlech multinational 
Firme gesetzlech zur Verantwortung ge-
zunn an op Schuedenersatz verklot kënne 
ginn.

Mir Pirate wëllen 
eis Demokratie 
neistarten, well  
Matbestëmme 
Spaass mécht!

Zensurprogrammer an Europa an iwwert Grenzen eraus leene mer strikt of.

Petitioune vereinfachen!

Fir nohalteg ze handelen, musse mer an 
engem weidere Schrëtt innerhalb der 
europäescher Unioun de lokale Konsum 
fërderen. Industrien, déi aktuell a Süd-
ostasië verlagert sinn, wéi zum Beispill 
d’Produktioun vun Elektronik- an Tex-
tilindustrie, sollen erëm méi de Wee an 
Europa fannen.

An Europa hierstellen, 
wat an Europa kann 
hiergestallt ginn

D’Déierentransportge-
setz iwwerschaffen
All Joer ginn an Europa ronn 1.5 Milliar-
den Déiere ronderëm transportéiert. Aus 
wirtschaftleche Grënn kucken d’Trans-
portfirmen an éischter Linn d'Transport-
käschten ze reduzéiere mam Zil Profitter 
ze erhéijen. Leider ass et eng akzeptéiert 
Tatsaach, dass dës Firmen aus ekonome-
sche Grënn d’Leed vun den Déieren a Kaf 
huelen aplaz et ze verhënneren.
D’EU Gesetzgebung mëscht dat méiglech, 
wëll no der aktueller Gesetzeslag all Déier 
nëmmen ee gewëssene Minimum u Platz 
garantéiert kritt. Ee Schwäi vun 120 Kilo 
huet no der Reegel zum Beispill 0,55 Qua-
dratmeter Platz zegutt. D’Déiere kënnen 
doriwwer eraus och an Etagen transport-
éiert ginn, mam Zil den Transporter esou 
voll wéi méiglech ze kréien. Et ass natier-
lech evident, dass d’Platz, déi d’Déier huet, 
net duergeet fir sech wärend dem Trans-
port ze beweegen oder ze dréinen.
D'Piratepartei seet Schluss zu dëser Form 

vun Déierequälerei a fuerdert déi aktuell 
Direktiven zum Déierentransport ze iw-
werschaffen andeems d'Reegelen aus der 
EU-Direktive méi streng zum Wuel vum 
Déier definéiert an d’Mëssstänn méi haart 
bestrooft solle ginn. Beispillsweis soll den 
Etagentransport bei Ranner verbuede ginn 
an all Déier d’Méiglechkeet hunn, sech am 
Transporter kennen ze stellen.
Déi maximal Transportdistanz vum 
Bauerenhaff bis zum nächst geleeënen 
Schluechthaus däerf maximal 100 Kilo-
meter bedroen. Europäesch Subventioune 
fir d'Schluechtunge sollen an dem Beräich 
gestrach ginn. Den Transport vu Jippel-
cher an der jëtzeger Form soll och verbue-
de ginn.

Ween huet 2018  
Pirate gewielt:



Lobbyismus 
aschränken
 
Lobyyisten aus der Privatwirtschaft 
handele generell am primären Interessi 
vun hirer Organisatioun a sekondär 
am Interessi vun der Gesellschaft. Aus 
dësem Grond musse mer d’Aflossnaam vu 
Lobbyisten op eis EU-Politiker begrenzen. 
Mer brauchen dofir kloer Ethikreegelen a 
Kontrollmechanismen.

d’Paräisser Ofkommes zur Begrenzung vun der globaler 
Temperaturerhéijung op maximal 1.5°C ëmzesetzen

Den Accord de Paris ëmsetzen

De ganze Programm op 
www.piraten.lu
oder ruft eis un: 
20 60 66

D’Energienetzer 
zesummesch-
léissen a ver-
staatlechen 

Iwwregens mussen och d’Energienetzer 
méi enk an intelligent zesummegeschloss 
ginn, esou kënne mir d’Energie um 
europäeschen Energiemaart austauschen. 
Fir d’Präisstabilitéit ze garantéieren, sollen 
d’Energienetzer a staatlecher Hand blei-
wen. Donieft fuerdere mer besser Trans-
portweeër tëscht den EU-Länner a méi 
Flexibilitéit beim Austausch vun Energie. 
Matt enger gemeinsamer Energieinfra-
struktur, déi ënnert anerem op Gläich-
stroumleitunge berout, kënne mir an 
Europa de Wiessel op Energie, déi wéineg 
CO2 produzéiert, erreechen.

Ee soziale  
Pollueur-Payeur- 
Prinzip
Mer sinn der Meenung, dass déi bëllegsten 
Energie déi ass, déi een net benotzt. Dofir 
wäerte mer de Prinzip vum Pollueur-Pay-
eur weider ënnerstëtzen an dofir suergen, 
dass déi europäesch Klima- an Ëmwelt-
ziler erreecht ginn. D‘Pirate fuerderen 
iwwerdeems, datt all ëmweltschiedlech 
Subventiounen a Steiererliichterunge fir 
fossil Energieträger iwwerpréift ginn.
Des Weidere soll de Prinzip vum Pollu-
eur-Payeur ëmmer am Kontext vum sozia-
le Milieu gekuckt ginn. Bierger a beschei-
dene Verhältnisser déi komplett Charge 

vum Pollueur-Payeur opzedrécke setzt dat 
falscht Zeechen afërdert nëmmen dozou, 
dass wirtschaftlech benodeelegt Schich-
ten sech engem Wandel verweigeren. 
D’Käschte vum Ëmweltschutz sollte sozial 
gestaffelt op d’Bierger ofgewälzt ginn. Mer 
mussen d’Bierger virun allem mat positi-
ven Ureizer op eng méi ekologesch Schinn 
ze beweegen.

Batterien  
(am Elektroauto)
Fir Elektroautoen ze bauen, brauch ee 
leeschtungsstaark Batterien. Fir dës Bat-
terien ze baue brauch ee seele Metaller 
wéi Lithium oder Kobalt. Dës Metaller 
ofzebauen ass awer bedenklech, wann ee 
weess, dass den Ofbau oft weder ökolo-
gesch nach mat sozial héije Aarbechts-
tandards am EU-Ausland verbonnen ass. 
D‘Pirate wëllen, dass beim Ofbau vun de 
Materialien zum Bau vun eise Batterien 
déi sozial Kritäre an den Hierkonftslänner 
deene vun der EU entspriechen.

Plastiksoffall 
reduzéieren!

Julia Reda 
Piraten EU Deputéiert



Fir méi Transparenz um 
Liewensmëttelmaart ze kréien, 
soll all Produkt iwwer Internet 
kennen opgeschlësselt ginn.

Mat engem QR Code soll all 
Konsument kënnen erausfannen, 
wou d’Inhalter vum Produkt 
hierkommen a wéi eng Pestiziden, 
Medikamenter oder aner 
Chemikalien am Prozess zum Asaz 
komm sinn.

Liewensmëttel 
transparenz

Europa muss d‘Chance notze 
fir an der grénger Ekonomie 
vun der Zukunft eng féierend 
Roll anzehuelen. D‘Piratepartei 
wëll, dass Europa bis d’Joer 
2050 vollkommen op nohalteg 
Energie setzt. Mer wëllen ewech 
vun Atom- a Kuelekraaftwierker 
an eng Energieproduktioun aus 
natierlechen, erneierbaren a 
biobaséierten Quellen.

Fir eng nohaltëg, 
ugepassten an divers 
Energiepolitik 

Plastiksoffall 
reduzéieren
D’Pirate setzen sech mat dofir an, dass de 
onnéidegen Asaz vu Plastik op een Ënn 
kënnt a mer dës Ressource do asetzen, 
wou se Sënn mëscht. Dofir fuerdere mer, 
dass do, wou de Plastik kuerzfristeg zum 
Asaz kënnt a net noutwenneg ass (Scha-
limoen, Geschir, Plastikstuten, Fläschen) 
mëttelfristeg verbuede soll ginn. De Plas-
tik däerf keng bëlleg Alternativ zu anere 
Materialie ginn a kee Wegwerfartikel méi 
sinn.

D’Politik muss hei d’Direktive ginn, fir de 
Masseverkaf vu Plastik ze reduzéieren an 
de Plastik nëmmen nach do zouzeloossen, 
wou e sënnvoll ass, zum Beispill an der 
Medezin oder am Bau vu Gefierer.
Dofir wär et wichteg, eng allgemeng Plas-
tiksteier op Produkter anzeféieren, wou 
kee soziale Mehrwert besteet. Gläichzäiteg 
muss dës Steier d’Käschte vun der Entsu-
ergung vum Produkt beinhalten an een 
Deel vun der Steier an een europäesche 
Fong fir d’Säuberung vun der Ëmwelt an 
de Mierer abezuelt ginn.

Mat dëse Sue kéinte Recyclingmesuren an 
der EU an och d’Entwécklung vu kom-
postable Materialie weider ënnerstëtzt 
ginn.

Eng europäesch  
Handynummer
D’Pirate wëllen een europäesche System 
fir Handynummere kënne vun engem 
Land an dat aner matzehuelen. Et muss 
méiglech sinn, dass wann een säin Ubid-
der ënnerhalb vun der EU wiesselt, datt 
d’Handysnummer ka bäibehale ginn.

Bio ouni TVA
D’Groussregioun soll en eegene regionale 
Label kreéieren, fir ze weisen dat d’Produi-
ten och aus der Groussregioun kommen, 
an net ëm den hallwe Globus transport-
éiert gi sinn an domadder de CO2-Aus-
stouss an aner Schuedstoffer maximiséiert 
goufen.

D‘Kriminalitéit iwwert 
Grenzen eraus effektiv 
bekämpfen
An engem Europa vun den oppene 
Grenzen hu kriminell Persounen oft 
einfacht Spill. Am Kampf géint Krimina-
litéit brauche mir dofir méi europäesch 
Zesummenaarbecht. Dës Zesummen-
aarbecht soll awer am Respekt vun der 
Privatsphär vun allen europäesche Bierger 
geschéien. Zu dësem Zweck sollen, ënnert 
der Kontroll vum Europäesche Parlament, 
Europol an Eurojust gestäerkt ginn.

Gläichzäiteg wëllen d‘Piraten och en euro-
pawäit Entkriminaliséieren vun Drogen 
erwierke fir Kriminalitéit guer net opkom-
me loossen. Beim Mënschenhandel setzt 
d‘Piratepartei op eng méi staark Repressi-
oun géint d‘Hannermänner a -fraen am-
plaz op d‘Kriminaliséierung vun den Affer.

Déierepelzer
mer setzen eis an, de Verkaf vun Déierepelzer an Europa ze verbidden

De ganze Programm op www.piraten.lu

2
Lëscht

Referende fir EU 
Bierger erméiglechen
D’Bierger a ganz Europa brauchen on-
bedéngt méi Matbestëmmungsméig-
lechkeeten. Mir wëllen d’Biergerinnen a 
Bierger an europawäite Referenden iwwert 
d’europäesch Gesetzgebung matentschee-
de loossen. Zum Enge sollen d’Bierger 
iwwert erweidert a vereinfacht europäesch 
Biergerinitiative Gesetzespropositioune 
maachen, zum Aneren awer och am Kader 
vum Gesetzgebungsprozess Projete stoppe 
kënnen. Fir Referenden oder Gesetzespro-
positiounen anzereechen, muss 1% vun 
der Gesamtbevëlkerung vun der EU dës 
Propose schrëftlech matdroen.

Bauerenhäff aplaz 
vun Agrarfabriken
Mir setzen eis fir besser Standarde bei 
Notzdéieren, mam Zil, eng aartgerecht 
Behandlung ze garantéieren. D’Pirate 
fuerderen, datt de Kader vun der landwirt-
schaftlecher Produktioun verbessert an 
ökologesch ausgebaut gëtt. Massendéie-
renhaltung féiert zu schlechte Konditioune 
fir Mënsch an Déier. Dofir fuerdere mir 
eng Réckbesënnung op e Bauerenhaff mat 
enger iwwerschaubarer Zuel u Béischten 
amplaz risegen Agrarfabriken. An deem 
Sënn wëlle mer och den Asaz vun Anti-
biotiken an der Déierenhaltung op e Mini-
mum, deen néideg ass fir Krankheeten ze 
behandelen, reduzéieren.
Händler, déi méi oft bei Déierequälerei er-
wëscht goufen, sollen op enger zentraliséi-
erter europäescher Websäit kloer ausgewi-
se ginn fir datt de Konsument entscheede 
kann ob en déi Wuer nach weider kafe 
wäert oder léiwer drop verzicht.
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