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Gure laugarren edizioa 

NORPECen 3. bilera 

Kideen berriak: 

Eskoziako Legebiltzarreko Kanpo  

Harremanetarako eta Europako 

Gaietarako Batzordearen berriak 

Eusko Legebiltzarreko Europako  

Gaietarako eta Kanpo Harrema- 

netarako Batzordearen berriak 

Saxonia-Anhalteko Legebiltzarreko  

Europako eta Federazioko Gaieta- 

rako Batzordearen berriak 

Nor da nor? 

Informazio gehiago nahi duzu? 

Eskualdeek Europar Batasunean
eragin handiagoa izatea nahi du 
NORPECek

Ongi etorri NORPEC News-en laugarren emanaldira. 2004ko azaroan 
Edinburgon egindako mintegiaren eta bileraren ondoren, NORPECeko 
kideak berriz ere elkartu ziren beren hirugarren bileraren karietara. 
Hirugarren bilera hori Saxonia-Anhaltek antolatu zuen 2005eko 
azaroaren 2tik 4ra bitartean. Hauteskundeak eta beste konpromiso 
batzuk zirela kausa, ezinezkoa izan zen bilerarik egitea 2005eko 
udaberrian.

Kataluniako ordezkaritza bertan ez zela (oraingoan ez zuen etortzerik 
izan), sarearen gainerako hiru kideek NORPECen lan-programari heldu 
zioten. Eztabaidan aritu ziren, halaber, nola lortu Europar Batasuneko 
eskualdeek eginkizun garrantzitsuagoa izatea Europar Batasunak 
erabakiak hartzen dituenean, bai eta modu eraginkorragoan nola 
eragin ere. 

Eztabaida horien fruitu, NORPECeko kideek erabaki zuten Europako 
Batzordearen liburu berdeak aztertzea, batera erantzuteko eta eskualde-
mailako ikusmoldea emateko Europar Batasunak funtsezko dituen gaiei 
buruz.

NORPEC News-en edizio berri hau atsegin izango duzuela espero 
dugu. Gogoan izan ezazue NORPECen azken jardueren berri izateko 
gure web-orrian sartu zaitezketela. 

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/norpec.
htm

NORPECeko kideak - Magdeburgo,   2005eko azaroa 
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NORPEC 3. bilera 
2005eko azaroaren 3a 

Kataluniako batzordeak bilera honetara  
etortzerik izan ez arren, bertaraturiko hiru
kideek lanari ekin zioten. 

Lan-programa

Bildutakoek eztabaida egin zuten 2004ko azaroan 
Edinburgon egindako bileran plazaraturiko ikerketa-
proiektu bateratuari buruz. NORPECeko zenbait 
kideren iradokizunak oinarri, batzordeek erabaki zuten 
arreta, gehienbat, Europako Batzordeak argitaraturiko 
liburu berdeetan jarri behar zela. Liburu berdeek bi 
helburu betetzen dituzte: arlo jakin bateko legegintza 
berri baterako proposamena jasotzea eta horretaz 
irizpideren bat izan dezakeen edonori iruzkinak 
eskatzea. Funtsezko etapa honetantxe behar du entzun 
Europar Batasunak eskualdeen ahotsa. NORPECeko 
kideek erabaki zuten eurengan eraginik handiena 
duten Liburu Berdeak aztertzea, baita kontsultara 
aurkezteko moduko erantzun bateratu bat adostea 
ere. Kideek espero dute laster ados jartzea lehenengo 
Liburu Berdearen gainean. Liburu Berde horri 
NORPECen hurrengo bileran erantzungo diote eta 
batera aurkeztea eztabaidatuko dute. 

NORPECen 3. bilera, Magdeburgo, 2005eko azaroaren 3a 

Asmo Adierazpena

Dr. Werner Sobetzko, NORPECen 3. bilerako lehendakaria, Asmo  
Adierazpena sinatzeko orduan

Bilerara etorritako NORPECeko hiru lehendakariek 
Asmo Adierazpenaren kopia bat sinatu zuten. Haren 
kopia bat NORPECen web-orrian aurki dezakezue. 
Adierazpenaren puntu nagusia da NORPEC hiru 
printzipiotan oinarrituta eratuko dela: prozedura, 
perfila eta politika. 

Etorkizuna 

NORPECeko kideek erabaki zuten hurrengo bilera 
Eusko Legebiltzarrak antolatuko duela 2006ko 
ekainean. Bilera horretan, lan-programan egindako 
aurrerapausoak aztertuko lirateke, bai eta sarea 
handiagotzea ere kide berriak hartzeko. Bileran, 
kideek erabaki zuten fase honetan kide kopurua 
gehitzea ez baina NORPEC, lehenengo eta behin, lan-
erakunde gisa eratu eta, gero, talde sendo eta guztiz 
eraginkorra izandakoan handiagotzea. Europar 
Batasunak bere agenda barruan sartu du, berriro 
sartu ere, bere hiritarrekin konektatzea. Horren 
ondorioz, Europako eskualdeen eginkizunak funtsezko 
garrantzia berreskuratu du eta NORPECek ahalegina 
egingo du protagonistetako bat izaten. 

NORPECeko kide guztiek eskerrak eman nahi dizkiote 
Saxonia-Anhalti topaketa antolatzeko egin duen lan 
handiagatik (besteak beste, Berlineko Bundesrat-era 
egindako bisita). 
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Kideen berriak 

Eskoziako Legebiltzarreko Kanpo Harremanetarako eta 
Europako Gaietarako Batzordearen berriak 

Lehendakari berria 

Kanpo Harremanetarako eta Europako Gaietarako 
Batzordeak ongi etorria egin zion oraingo bilkura 
parlamentariora hirugarren lehendakari Linda 
Fabianiri (MSP). Lindak John Swinney-en lekukoa 
hartu du. Izan ere, John Swinneyk urtebetean 
batzordeburu-lanak egin eta NORPECeko mintegia 
eta 2. bilera zuzendu zituen, hain zuzen ere, 2004ko 
azaroan Edinburgon egin zirenak. 

Batzordearen txostenak 

2005eko otsailaren 24an, batzordeak argitara eman 
zituen Eskozia munduan ezagutarazteko asmotan 16 
hilabetez egindako azterlanaren emaitzak. Maiatzaren 
16an, batzordeak txosten bat argitaratu zuen, honako 
gai hauek aztertzen zituena: Eskoziako Gobernuak 
Gleneagles-eko G8ren goi-bilerarako egin beharreko 
prestakuntza-lanak, Erresuma Batuaren Europar 
Lehendakaritza eta Eskoziak gertakari horietan egin 
dezakeen ekarpena. Azkenik, 2005eko azaroaren 
17an, batzordeak bukatu egin zuen aldi horretako 
lan-programa. Bukaera gisa, argitara eman zuen 
txosten bat Eskoziako Gobernuaren Fresh Talent 
ekimenari buruz. Ekimen horren helburua da 
Eskoziara kanpoko langileak erakartzea ekonomia 
bultzatzeko eta populazioaren gainbehera eteteko. 
Txosten horien guztien kopiak batzordearen web-
orrian aurki ditzakezue. 

Europako Legebiltzarreko lehendakari Josep  
Borrellek Eskoziako Legebiltzarra bisitatu du 

2005eko azaroaren 19an Josep Borrell Europako 
Legebiltzarreko lehendakariak hitzaldi bat eman zuen 
Eskoziako Legebiltzarrean diputatuen eta publikoaren 
aurrean. Hitzaldi horretan, NORPEC aipatu zuen. 
Borrell lehendakariak esan zuen: "Zuen Legebiltzarrak 
ere aktiboki parte hartzen du zenbait saretan beste 
nazio- eta eskualde-biltzar batzuekin batera –
Eskualdeetako Legebiltzarren Europako Gaietarako 
Batzordeen Sarearen sorreran izandako egitekoa 
barru–". Lehendakariaren hitzaldiak arreta bereganatu 
zuen eta berealdiko harrera jaso zuen. 

Irene Oldfather MSP, Kanpo Harremanetarako eta Europako Gaietarako  
Batzordearen Lehendakariaaren Ondokoa, Borrell lehendakariarekin 

Britainiako Europarako ministroa Holyrood-en 
bisitan

Douglas Alexander MP, Britainiako Europako ministroa 

Irailaren 22an, Eskoziako Legebiltzarra beste gertakari 
publiko baten anfitrioia izan zen. Oraingoan, 
Britainiako Europarako ministroak, diputatu Douglas 
Alexander-ek, egin zuen hitzaldia. Alexander jaunak 
Erresuma Batuaren 2005eko bigarren aldiko 
Europako Lehendakaritza izan zuen hizpide. 

Web-ean

Batzordearen azken berriak kontsultatzeko, sakatu 
lotura honetan: 

http://www.scottish.parliament.uk/european/index.htm 
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Kideen berriak 

Eusko Legebiltzarreko Europako Gaietarako eta Kanpo 
Harremanetarako Batzordearen berriak 

Hauteskundeen emaitzak

Apirilaren 17an Euskal Autonomia Erkidegoaren 
hauteskundeak izan ziren; hona zein eserleku 
banaketa eman zuten: PNV-EA, 29; PSE-PSOE, 18, 
PP, 15, EHAK, 9; EB Berdeak, 3, Aralar, 1. 

Batzordeko Mahaiaren osaera

Irailean Legebiltzarreko batzordeak eratu eta 
Europako Gaietarako eta Kanpo Harremanetarako 
Batzordeak Unai Ziarreta batzordeburu izendatu zuen, 
batzordeburuorde Idoia Mendia eta idazkari Gema 
González de Txabarri. 

Latinoamerikako goi-bilera

Urriaren 11tik 13ra bitartean batzordea Latino-
amerikako Legegile eta Lider Indigenen Goi-bileran 
izan zen, Amerikako Indigenen Parlamentuak 
gonbidatuta. Biltzar hartan herrialde indigenen egoera 
aztertu zen, hala hiriguneetatik urrun diren herrien 
bizi-kalitateari loturiko arazoak, nola haien kultura-
nortasuna gordetzeari dagokionean ere. Euskal 
ordezkaritzak Ekuadorreko biltzarrean Ekuadorreko 
herri-burujabetzaren ordezkariak agurtu zituen. 

Eusko Legebiltzarreko batzordeko lehendakaria Latinoamerikako  
goi-bileran hiz egiteko orduan 

Palestinari buruzko ebazpena

Batzordeak, 2005eko azaroaren 9an, talde oro bat 
etorrita onartu zuen Israelek harturiko Palestinako 
lurraldean murrua eraikitzea gaitzesten zuen 
ebazpena.

Mendebaldeko Sahara eta Irak

Azkenik, euskal kazetari batek Mendebaldeko Saharan 
den egoeraren berri eman dio batzordeari, bai eta 
giza eskubideen alde ari den irakiar batek Faluyako 
bonbardaketetan fosforo zuria erabiltzeari buruzko 
informazioa ere. 

Interneten

Eusko Legebiltzarrari eta batzordeari buruzko berri 
gehiago jasotzeko, ondoko helbidera jo dezakezue: 

http://www.parlamento.euskadi.net
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Kideen berriak 

Saxonia-Anhalteko Legebiltzarreko Europako eta Federazioko 
Gaietarako Batzordearen berriak

Bisita Mazovia-ra 

Batzordeak Poloniako Mazovia eskualdea bisitatu 
zuen, Saxonia-Anhaltek harreman estuak abiarazi 
baititu eskualde horrekin. Bisitaldian, hainbat gai 
eztabaidatu zituzten (bien artekoak eta Europa 
mailakoak). Hurbilagoko lokarriak finkatu ziren, 
gainera, Saxonia-Anhalteko Landtag-aren eta 
Mazoviako Sejmik-aren (eskualdeko legebiltzarraren) 
artean.

Batzordekide batzuk Varsoviako lehengo Merkatuaren plazan.

Landtag-aren Informazio Legea  
eta Akordioa 

Batzordeak aldi honetan aztertutako gai 
inportanteenetako bat Landtagaren Informazio Legea 
eta Landtagaren Informazio Akordioa aplikatzeko 
prozesua izan da. Bi tresna hauek garrantzi handi-
handikoak dira batzordearentzat, oso oinarri sendoa 
ipintzen baitute hemendik aurrera lan egiteko. 

Saxonia-Anhalteko Konstituzioak bere 62. artikuluan 
aurreikusten du Gobernuaren betebeharra Landtagari 
behar bezain garaiz informatzea dela. Betebehar 
horren ondorioz, Gobernuak Europako gaiekin 
lotutako kontuen berri eman beharra dauka 
Landtagari, baldin eta land-arentzat garrantzi 
handikoak badira. Landtagaren Informazio Legeak 
dioenez (Konstituzioaren betebehar hori gauzatzeko 
onetsitako legea bera), Landtagak –Gobernuak 
Europako gaien berri garaiz informatua izateaz 

aparte– edozein gaitaz duen iritzia emateko eskubidea 
dauka, eta Gobernuak iritzi hori kontuan izan beharko 
du bere erabakiak hartzeko prozesuan. 

Landtagaren Informazio Legearen ondotik, 
Landtagaren Informazio Akordioa etorri zen. Akordio 
horren ondorioz Gobernuak Landtagari idatziz eta 
atzerapenik gabe informazioa eman behar dio 
Europako gaien arloko ekimen guztiei buruz, betiere 
ekimen horiek land-arentzat funtsezko garrantzia 
badute, eta Landtagak hemen ere eman dezake bere 
iritzia.

Gobernuak, era berean, idatziz eta luzapenik gabe 
Landtagari beste ekimen guztiei buruz ere informatu 
behar dio, ekimen horiek länder-ek Europa mailan 
dituzten eskumenei aldaketarik eragin ahal izanez 
gero. Halaber, Gobernuak Bundesraten sartzen diren 
dokumentu-zerrenda guztiak helarazi beharra dauka 
luzamendurik gabe. Horren guztiaren ondorioz, 
batzordeak gaitasun handiagoa izan behar du 
Gobernuak Europako gaietan egiten duen lana 
aztertzeko, eta, berez, aurrerapauso onuragarria eta 
ongi etorria egin beharrekoa ere bada.

Bestelako lanak 

Batzordeak ondokoei buruz jarraitu du lanean: 
Europako 2007-2013 aldirako eskualde garapeneko 
Europako funtsak, 2007-2013 aldirako Finantza 
Perspektibak, Europarako Konstituzio bat ezarriko 
duen Ituna eta Saxonia-Anhalteko kideek Eskualdeen 
Batzordean aurkeztutako txostenak. 

Web-ean

Saxonia-Anhalteko Legebiltzar eta Batzordearen 
azkeneko berriak kontsultatzeko, sakatu hurrengo 
loturan:

http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/
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Nor da nor? 
Gaur egungo kideak 

Lehendakaria:
Linda Fabiani MSP - 
Eskoziako Legebiltzarreko 
Kanpo Harremanetarako 
eta Europako Gaietarako
Batzordea

Lehendakaria:
Francesc Xavier Boya i
Alós MCP  
Kataluniako Parlamentuko  
Europar Batasunerako 
Batzordea

Lehendakaria:
Dr. Werner Sobetzk  
Saxonia-Anhalteko Lege- 
biltzarreko Europako eta
Federazioko Gaietarako 
Batzordea

Lehendakaria:
Unai Ziarreta Bilbao 
Eusko Legebiltzarreko 
Europako Gaietarako eta
Kanpo Harremanetarako 
Batzordea

Informazio gehiago nahi duzu? 

NORPECeko idazkaritza kide parte-hartzaile guztietako funtzionarioez osatuta dago. Hona hemen 
idazkaritzako koordinatzailea: 

Nick Hawthorne 
Assistant Clerk, European and External Relations Commitee 
Tower 4, Room TG.01 
The Scottish Parliament 
Edinburgh EH99 1SP 
UK
Telefonoa: +44 (0) 131 348 5232     Faxa: +44 (0) 131 348 5088 
Posta elektronikoa: nicholas.hawthorne@scottish.parliament.uk

NORPECen lanari buruz informazio gehiago izan nahi baduzu, jo ezazu Nick Hawthorne jaunarengana 
goiko helbidea erabilita. NORPECen albiste eta informaziorik berrienak haren web-orrian ere aurkituko 
dituzue:
http://www.scottish.parliament.uk/european/index.hutm

NORPEC News on line argitalpena da. Hurrengo alea 2006ko udan izango duzue eskueran. 


