
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 03/06/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Kommunikatioun & Medien &
Justiz weiderzeleeden.

Wéi d'Plattform heise.de an engem Artikel vum 25te Mee 2020 beriicht, soll de
Videokommunikatiounsdéngscht Zoom net den europäeschen Dateschutzufuerderungen
entspriechen. D'Plattform bezitt sech hei op d'Informatioune vum
Bundesdatenschutzbeauftragten an Däitschland, dee bemängelt, dass d'Plattform net end-
to-end verschlësselt ass. Och d'Lëtzebuerger Wort hat an engem Artikel vum 23ten Abrëll
2020 doriwwer beriicht. 

Gläichzäiteg gouf d'Plattform awer och an de lëtzebuergesche Ministère benotzt. Esou huet
d'ANF beispillsweis Videokonferenz zum Thema "Koexistenz Mensch-Wolf" iwwer Zoom
organiséiert.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Deelt d'Regierung d'Aschätzung vum Bundesdatenschutzbeauftragte betreffend dem
Videokonferenzdéngscht Zoom?

2. Huet de lëtzebuergesche Staat a Vergaangenheet vum Videokonferenzdéngscht Zoom
Gebrauch gemaach? Falls jo,

kënnen d'Ministeren eng Oplëschtung vun alle Videokonferenze maachen, an
deenen Informatioune betreffend dem Lëtzebuerg Staat op engem amerikanesche
Server gelant sinn? 
firwat benotzt d'Regierung keng Videokonferenzdéngschder, déi op europäesche
Servere lafen?

3. Wäert d'Regierung an Zukunft weiderhin op Videokonferenzprogrammer setzen, déi op
amerikanesche Servere lafen?
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Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère d'État 

Service des médias et des communications 

Personne en charge du dossier: 
Tatiana lsnard 
tr 247 - 82184 

Luxembourg, le 0 7 JUIL. 2020 

Monsieur le Ministre aux Relations 
avec le Parlement 
p.a. Service Central de Législation 
LUXEMBOURG 

Objet : Réponse commune de Monsieur Xavier BETIEL, Ministre des Communications et des 

Médias et de Monsieur Marc HANSEN, Ministre délégué à la digitalisation, à la question 
parlementaire n°2323 du 3 juin 2020 de Monsieur le Député Marc Goergen au sujet des 

«Problèmes de sécurité d'une application de visioconférence» 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur Xavier BETIEL, 

Ministre des Communications et des Médias et de Monsieur Marc HANSEN, Ministre 

délégué à la digitalisation, à la question parlementaire n° 2323 du 3 juin 2020 de Monsieur 

le Député Marc GOERG EN. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération . 

s. rue Plaelis 
L-2338 Luxembourg 

Tél. (+352) 247 72012 
Fax (+352) 247-92015 

Le Minist des Communications 

t es Médias 

Xavier Bettel 

info@mediacom.publ ic.lu www.gouvernement.lutsmc 
www.luxembourg.lu 
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Gemeinsam Äntwert vum Här Kommunikatiouns- a Medienminister a vum Här Delegeierte 
Minister fir Digitaliseierung op d'parlamentaresch Fro N° 2323 vum 3ten Juni 2020 vum Här 
Deputeierten Marc GOERGEN 

Esou wei an der Äntwert op dei parlamentaresch Fro n°2246 erkläert gouf, ass d' Regierung 

selbstverständlech determineiert, d'Vertraulechkeet, d'Secherheet an den Dateschutz an der 

elektronescher Kommunikatioun bannent den Departementer a Servicer vum Staat adäquat ze 

garanteieren. Mir bieden den honorabelen Deputeierten sech an dem Kontext ob d' Äntwert op 

d'parlamentaresch Fro N°2246 vum 20ten Mee 2020 ze bezeien, dei sech ennert anerem mat dem 

Sujet beschäftegt. 

Wat Videokonferenzdengschder ugeet, bedreift de staatlechen Zenter fir lnformatiounstechnologien 

(CTIE) fir de Staat zwou Videokonferenz-Plattformen : Microsoft "Skype For Business" an "Avaya 

Scopia". Beid Plattforme sinn an den Daten-Zentre vum CTIE hebergeiert a gi vum CTIE opereiert. 

D'Regierungskommissariat fir Dateschutz beim Staat, sou wei d'Charte de bonne conduite en matiere 

de securite de l'information numerique vun der Agence nationale de la securite des systemes 

d' information (ANSSI), recommandeieren allen Administratiounen nemmen mat Virsiicht an 

Zereckhaltung online Uwennungen vu kommerziellen Ubidder ze benotzen, an des gesechert 

Leisungen ze favoriseieren . 

Eng Opleschtung vun alle Videokonferenze kann de CTIE net maachen, weil des vun de Ministeren 

organiseiert ginn, an net vum CTIE. 

D' Regierung ass bemeit, an der aktueller Situatioun eng Balance tescht der Secherheet vun den 

verfügbaren Videokonferenzdengschder op der enger Säit, an der Kontinuiteit vum Service op der 

anerer Säit, ze fannen . D'Chamber huet beispillsweis de Service "Webex" erausgewielt fir 

d'Videokonferenzen vun hiren Kommissiounssitzungen ze organiseieren. Un deenen huelen 

regelmeisseg - och op Demande vun den Deputeierten - Ministeren mat de Beamten aus hiren 

Ministeren Deel an dat wäert och an deenen nächsten Wochen de Fall sinn. 
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