
Fernand ETGEN
President vun der

Deputéiertechamber
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 18/08/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Verdeedegung weiderzeleeden.

De Verdeedegungsministère an Estland huet an engem Communiqué den 28te Juli 2020
annoncéiert, datt Lëtzebuerg mat Estland eng Kooperatioun am Beräich vun onbemannte
Fluchkierperen, also Dronen, agoe wäert: 

Kusti Salm, Director of the Estonian Centre for Defence Investments, noted that
with the agreement Estonia will allow for the training of unmanned aerial vehicles
belonging to the Luxembourg Armed Forces in Estonian airspace, and a training
centre building will be built at Koigi Airport for this purpose. […] The building will
include classrooms, storage, equipment maintenance, accommodation and the
necessary leisure and sanitary facilities. According to the agreement, the building
will be used jointly by units from Luxembourg, the Estonian Defence Forces and
the Defence League. The infrastructure is being built by the Estonian Centre for
Defence Investments and funded by Luxembourg’s Directorate of Defence. Design
work will begin this year, with construction set to begin in the first half of 2021.

Op der Website vun der Direktioun vun der Defense zu Lëtzebuerg ass bis ewell awer nach
näischt doriwwer ze liesen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Huet de Minister een Dokument, dat d'Kooperatioun, déi den estnesche
Verdeedegungsministère bestätegt? Ëm wéi een Dokument handelt et sech a wäert
d'Chamber dëst zur Ratifizéierung an engem Gesetzesprojet virgeluecht kréien?

2. Wéi héich ass de Bäitrag, dee Lëtzebuerg fir dës militäresch Kooperatioun wäert
bezuelen?

3. Wéi vill Unitéiten wäerten un dëser Kooperatioun zu Estland deelhuelen a wat wäerten
hier Aufgabe sinn?

4. Wéi een Typ Dronen wäerten do an där Kooperatioun operéieren?



5. Gëtt an den Trainingen och vermëttelt, wéi een en Ziler mat Effektoren zerstéiert?

6. Wéi eng Positioun vertrëtt d'Regierung vis-à-vis vum Asaz vun onbemannte
Fluchkierpere fir militäresch Zwecker?

7. Wéi eng militäresch a geopolitesch Faktoren hunn de Verdeedegungsminister dozou
beweegt dës Kooperatioun mat Estland am Beräich vun onbemannte Fluchkierperen
anzegoen?

8. Gëtt dës Kooperatioun mat Estland als Bäitrag zu der NATO consideréiert?

9. Ass d'Regierung der Meenung, datt dëse Programm vu Russland als Bedreeung kéint
wouergeholl ginn?

Mat déiwem Respekt,

CLEMENT Sven
Député


