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Monsieur le Ministre, 

Luxembourg, le 0 6 OCT, 2020 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec 
le Parlement 

Service Central de Législation 
Luxembourg 

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 

parlementaire N°2745 du 31 août 2020 de l'honorable député Monsieur Marc 

Goergen, concernant la sécurité dans les transports publics, avec la prière de bien 

vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des 

Députés. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. 
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Reçu



Antwert vum Har François Bausch, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten op 
d'parlamentaresch Fro n• 2745 vum 31. August 2020 vum honorabelen Deputéierte Marc Goergen 

zum Sujet 11Sécurité dans les transports publics" 

An enger éischter Linn wëll ech mai Bedaueren iwwer dëst Verbriechen, dat an dëser Question 
parlementaire beschriwwe gëtt, ausdrécken. 

Sécherheet ass déi éischt Prioritéit. Am Comité de pilotage "Sécurité dans les transports publics", den 
ënnert der Tutelle vum Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte steet, gëtt all Joer de Punkt 
iwwer d'Tëschefall, déi et am Beraich vun der Sécherheet gout, gemaach, esou wéi iwwer 
d'Preventiounsmoossnamen ausgetosch. Doriwwer eraus berode sech d'CFL regelméisseg mat der 
Police Grand-Ducale fir d'Sécherheet vun de Passagéier beschtméiglechst z'assu réieren. D'Zuchgaren 
and' Arrêten vun der CFL (Enn 2019: 578 Kameraen), d'Zich (Enn 2019: 1239 Kameraen), esou wéi déi 
komplett Busflott, déi den Transport op de regionale Strecken assuréiert (RGTR) si mat 
Videokameraen équipéiert. Weiderhi si 14 Gare mat 35 SOS Bornen équipéiert. 

Zousatzlech zu dësen technesche Moossnamen, forméiert d'CFL engersaits hir Mataarbechter, déi am 
Kontakt mam Client stinn, am Ëmgang mat Konflikter an anerersaits schafft d'CFL och mat enger 
externer Sécherheetsfirma zesumme fir eng zousatzlech Prasenz an de gréisste Garen an an den Zich 
ze weisen. 

Am Joer 2019, krut d'CFL Persona! 13 Déitstall vun hire Cliente gemellt. Et steet mir awer keng 
konsolidéiert Statistik zur Verfügung am Zesummenhank vun Déitstall am ëffentlechen Transport, 
nach spezitesch Donnéeën vun Déitstall am Zesummenhank mat eelere Leit a Persoune mat 
reduzéierter Mobilitéit. 

Betreffend d'Sécherheet vun de Buschauffere vun der CFL, wëll ech informéieren, datt déi komp lett 
CFL Busflott mat Videokameraen équipéiert ass. lwwer een Noutfallknappche kënnen 
d'Buschaufferen direkt Hëllef beim "Poste de commande" utuerderen. Doriwwer eraus kréien d'CFL 
Buschauffere Formatioune fir Konflikter virzebeugen an ze geréieren. Och d' Busflotte vum TICE ass 
mat Kameraen équipéiert. 

Am Appel d'offres, deen Ufank September verëffentlecht gout, fir d'Exploitation RGTR ab Januar 2022, 
ass och virgesinn dass all Bus am RGTR mat enger Kamera équipéiert ass. Den Noutfa llknappchen hunn 
d'Buschaufferen am RGTR och haut schon an hire Bussen. 

Et besti Recommandatiounen iwwer dem Aménagement vun de Busarrêten, déi vum 
Verkéiersverbond ausgeschafft gouten; déi waerte bei Bedarf iwwerschafft ginn. Ech erënneren awer 
dorun dass d'Kompetenz fir d'Busarrête bei de Gemenge lait. 

Betreffend d'Sécherheet vun de Buschaufferen erlaben ech mir op d'Antwert op déi parlamentaresch 
Fro n° 1755 vum Har Jeff Engelen an dem Har Fernand Kartheiser ze verweisen, déi iwwer 
d'Sécherheet am Kader vun der Atéierung vum gratis ëffentlechen Transport gestallt gout. 
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