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AhHl. Lëtzebuerg, den 23/12/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesàit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministesch tir Intérieur weiderzeleeden.

Tëscht de Fràiwëllegen- an den Beruffspompjeeë rumouert et sait laangem, genee geholl 
vun Ufank vun der Reform vum Rettungswiesen un. Ëmmer erëm komme Reproche 
sâitens de Fràiwëllegen vis a vis vun engem streng hierarchesch organisélertem, 
haaptberufflechen CGDIS op. Ville Fràiwëllegen vergeet dobài d'Loscht, mat dàr si sech 
joerzéngtelaang, fràiwëlieg an hirem Corps engagéiert hunn. Viru kuerzem war et een 
220 Sàite laangt Dokument wat bei der Wal vum Représentant vun de Fràiwëllegen fir de 
Venwaltungsrot vum CGDIS fir Opreegung gesuergt huet. Déi Fràiwëlieg fille sech vum 
administrativen Volet, deen mat der Reform konstant gewuess ass, iwwerfuerdert. Bei de 
besoten Walen, déi „par correspondance" organiséiert goufen, ass un de Walziedel ee 
weidert Dokument ugehaangen ginn, op deem ail perséinlech Donnéeën, déi de CGDIS 
vun der respektiver Persoun huet, drop stoungen. No e puer Explikatiounen zum 
Dateschutz, verweist d'Dokument dann an enger zweeter Phas drop hin, datt een dach 
w.e.g mat engem „Lu et approuvé" soll souwuel den ..Règlement d'ordre interne", wéi och 
de ..Règlement opérationnel" vum CGDIS ënnerschreiwen. Dës zwee Réglementer 
explizéieren op ronn 220 Sàiten ailes wat e muss wëssen iwwert d'Disziplin, d'Hierarchie 
an d'Prozeduren beim CGDIS. Fir vill Wielerinnen a Wieler vun de Fràiwëllegen, déi sech 
schwéier gedoen hunn mat dëser komplexer an exhaustiver Matière an dréchenem, 
komplizéierten Franséisch, huet dëst Dokument bedeit, datt si confirméieren datt hir 
Donnéeën korrekt sinn an si hunn dat Dokument kuerzerhand ënnerschriwwen.

Heimat wëll ech een Auszuch aus dem Virwuert vum Vizepresident vum CGDIS, aus der 
aktueller Ausgab vum „Lëtzebuerger Pompjee" zitéieren:

„Nodeems Walziedele verschéckt goufen, ass eng gewëssen Oprou opkomm wéinst der 
Ënnerschreift mat dem Vermierk „ Lu et approuvé" dat sech op Dateschutzgesetz soll 
bezéien. Domadder ass ee jo averstanen, awer wann et sech em Réglementer bezitt wéi 
dat och um Formulaire steet esou muss een dat relativéiere wëll mat dem schreiwe vu „lu 
et approuvé" ee bezeechent 220 Sàiten administrativ franséisch gelies ze hunn a 
verstanen ze hunn. Deem kënne mir als Verband net zoustëmme wëll vill Fràiwëlleger 
„das Kleingedruckte" iwwersinn hunn beim liesen."

Wei et aus Kreesser vum CGDIS heescht, goufen déi eenzel Fràiwëlieg biswell a 
kengster Weis géigeniwwer dem CGDIS verflicht Oder wéi déi haaptberufflech 
..vereedegt". Et schéngt, wéi wann hei schnell huet woliten agéiert ginn, fir eng Lacune, 
déi kengem opgefall war, séier aus dem Wee ze schafen.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Madamm Ministesch, wéi sti Dir zu der Manéier, mat dàr hei op déi Fràiwëlieg vum 
CGDIS duergaangen gëtt? Hàtten déi Fràiwëlieg net vun Ufank un missen vill méi
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iwwert hir Rechter a Flichten, iwwert d'Hierarchie, Disziplin, den Dateschutz etc. 
opgekiâert ginn? Firwat ass dëst sou spéit eréischt an an enger ontransparenter 
Manéier duerchgefouert ginn?

2. Wat wëll d'Ministesch konkret ënnerhuelen fir de Gruef, deen tëscht de 
Frâiwëllegen an den Haaptberufflechen besteet, ze iwwerwannen? Kéint Dit eis 
fënnef bis zéng konkret Mesuren nennen, op déi sech déi Frâiwëlieg zukünfteg 
kënnen astellen?

3. Wéi plangt Dir an Zukunft un déi Frâiwëlieg erunzetrieden, am Fall datt Dir et fir 
néideg haalt, datt déi Frâiwëlieg mussen iwwert hir Rechter a Flichten, sou wéi 
iwwert de „Règlement d'ordre interne" an den ..Règlement opérationnel" opgekiâert 
ginn?

4. Wier een „Vu et approuvé" àrer Meenung no, bei engem 220 Sàiten Dokument, net 
méi ubruecht wéi een „Lu et approuvé"?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven 
Député
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Dossier suivi par Christian AIff
Service des séances plénières et
secrétariat général
Tél : 466.966.223
Fax : 466.966.210
e-mail : calff@chd.lu

Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement
Luxembourg

Luxembourg, le 23 décembre 2019

Objet ; Question parlementaire n° 1642 du 23.12.2019 de Monsieur le Député Sven Clement - 
CGDIS

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet.

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai d’un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés

23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg 
Tél.: (-^352) 466 966-1 I Fax: (-h352) 22 02 30 
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