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Objet : Question parlementaire n°2677

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous
rubrique.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Défense à la question parlementaire n° 2677
du 18 août 2020 de l'honorable Député Sven Clement au sujet de la « Coopération
militaire avec l'Estonie »

Zur Fro 1:
D'Kooperatiounsofkommes mat Estland begraift 3 Domanen:
1. Training vun der Lëtzebuerger Arméi an onsen invitéierte Partner am estnesche Loftraum mat
Dronen déi an der Arméi agesat ginn,
2. Zur-Verfügung-Stelle vu Satelittekommunikatiounsmoyene fir d'estnesch Arméi am Kader vun
hirem Deploiement am Mali, esou wéi
3. eng méiglech Kooperatioun am Beraich vun der Recherche déi awer nach net entwéckelt ginn
ass.
Mat Verweis op d' Ântwert op d'parlamentaresch Ufro 681 vum 8. Mee 2019 handelt et sech beim
Kooperatiounsofkommes mat Estland net em en Accord dee vun der Cham ber ratifizéiert muss ginn.

Zur Fro 2:
De lëtzebuerger Baitrag zum Bau vun der lnfrastruktur op engem estnesche Fluchfeld beleeft sech op
2,4 Milliounen Euro. Dofir kann dann d'lëtzebuerger Arméi fir naischt vum estneschem Loftraum, esou
wéi vun den dozou néidegen aeronautesche Servicer profitéieren.
Wat d'Satelittekommunikatiounsmoyenen ugeet, esou gëtt Material an der Héicht vun 1,4 Milliounen
Euro zur Verfügung gestallt, mee dëst Material bleift am Besëtz vun der Arméi. Dozou liwwert
Lëtzebuerg och nach Satelittekapazitéite vu LuxGovSat fir initial 2 Joer. D'lëtzebuerger Arméi bilt déi
estnesch Spezialisten am Gebrauch vum Material aus. Esou kann ons Arméi hir opgebauten Expertise
am Beraich Satellittekommunikatioun valoriséieren.

Zur Fro 3:
Engersaits huelen Unitéite vun der Arméi déi mat Drone fléien un dëser Kooperatioun deel. Anersaits
bild eng Unitéit vun der lëtzebuerger Arméi dei estnesch Spezialisten aus. Dozou kommen nach
Fachleit vun der Arméi déi de logistesche Volet vun den Deploiementer an Estland organiséieren.

Zur Fro 4:
Et waerte Mini- bis Small-UAVen (Unmanned Aerial Vehicles = Dronen), déi an der Arméi agesat ginn,
geflu ginn. Et handelt sech dobai em folgend Typpe vun Dronen: Atlas Pro, Raven, Puma an lnsitu
lntegrator. lnformatiounen iwwert des onbewaffenbar Systemer fënnt ee liicht um Internet.

Zur Fro 5:
Nee, dat gëtt net gemaach. D'Drone vun der Arméi sinn net bewaffent.

Zur Fro 6:
D'Antwert op dës Fro huet e puer Dimensiounen: ais éischt muss sech d'Fro gestallt ginn a wat fir
enger Zort vu Konflikt onbemannte Fluchkierperen agesat ginn. Do ass fir d'Regierung d'Legalitéit an
d'Legitimitéit vun der Participatioun vu Straitkraften an engem Konflikt, sief dat tëschestaatlech wéi
innerstaatlech, vun zentraler Wichtegkeet. Da stellt sech d'Fro vun der Form vum Asaz a vun den
eventuellen Ziler. Béid Aspekter ënnerstin de Reegele vum internationalen humanitare Recht, wat z.B.
d'Froe vun der Proportionalitéit vum Asaz vu Waffe reegelt, a fir europaesch Arméien der
Europaescher Mënscherechtskonventioun. De Respekt vum internationalen humanitare Recht a vun
der Europaescher Mënscherechtskonventioun si fir d'Regierung vu kruzialer Wichtegkeet. Beim Asaz
vun onbemannte Fluchkierpere fir letal Zwecker stellt sech ganz besonnesch d'Fro vum Schutz vun
den Zivilisten. Fir d'Regierung sinn Zivilisten ni legitim Ziler vun onbemannte Fluchkierperen a fir ganz
spezifesch Situatioune wou Zivilisten direkt u militareschen Operatiounen deelhuelen ass ausserst
Virsiicht ubruecht.

Zur Fro 7:
Engersaits geet et drëm de Partner Estland z'ënnerstëtzen, anersaits geet et drëms fir ons
Trainingsméiglechkeeten, duerch Zougang zu verschiddene Fluchraim, ze diversifiéieren. An onse
Géigenden ass et ganz schwéier méiglech fir déi komplett Kapazitéite vun onsen Dronen trainéieren
ze kënnen.
Zudeem hunn Evenementer wéi COVID-19, an och déi rezent Schwéngspescht an der Belsch z. B.,
gewisen dass Trainingsméiglechkeete ganz séier kënnen ausfalen an esou och déi néideg
Operationalitéit vu lëtzebuerger Unitéiten, vir a Krisegebidder kënnen ze operéieren, net méi
garantéiert ka ginn.

Zur Fro 8:
Jo, dëst gëtt ais NATO-Baitrag consideréiert.

Zur Fro 9 :
D'Regierung ass der Meenung dass weder di lëtzebuerger, nach di estnesch Arméi fir Russland eng
Bedroung duerstellt an also och dëse bilaterale Programm net, deen eng absolut legitim Kooperatioun
tëschent zwee souverane Staaten betrëfft.

