
 

 

NORPEC Europako Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen Sarearen aldizkaria 
 

 

3. zenbakia – 2005eko martxoa 
 
NORPEC lanean da 
 
Ongi etorri NORPEC News-en hirugarren zenbakira. 
Zenbaki honetan NORPECen izan diren aldaketa 
interesgarri ugarien berri izango duzu. Europako 
Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen Sarearen lehen 
bilkura ofizialari jarraipena emateko (2004ko martxoan 
egin zen, Bartzelonan), Eskoziako Legebiltzarraren egoitza 
berrian bildu zen NORPEC, mintegi bat eta bere bigarren 
bilkura ofiziala egiteko.  Bilkura horretan, Euskal 
Autonomia Erkidegoko eta Saxonia-Anhalteko 
legebiltzarretako Europako Gaietarako batzordeak 
NORPECen kide egin dira. Hori horrela, lau dira 
antolakundearen kideak. 
Lehendabizi, John Swinneyk, Eskoziako Parlamentuko kide 
eta Kanpoko eta Europako Harremanetarako 
batzordeburuak,  Eskoziako Parlamentuan hartu zituen 
NORPECeko kideak; horren ondoren, NORPECeko 
kideek Parlamentuaren eraikin berria bisitatu zuten (Enric 
Miralles arkitekto katalanak diseinatu du eraikina). 
George Reid, Eskoziako Parlamentuko kide eta 
lehendakariak, hasiera eman zion mintegiari. Jarraian, 
gonbidatutako hizlaria mintzatu zen: Sir Neil 
MacCormick, Europako parlamentari ohi eta Europaren 
Etorkizunerako Konbentzioko kidea. Mintegia eta honen 
ondoren egindako bilkura ofiziala oso eraginkorrak izan 
ziren (biei buruzko informazioa aurkituko duzu hurrengo 
orrietan). 
Espero dugu zure gustukoa izatea NORPEC News-en ale 
hau. Gogoan hartu, NORPECen jardunari buruzko 
informazio eguneratua aurkitzeko, helbide honetara jo 
dezakezula: 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committe
es/europe/norpec.htm/ 

 

NORPECen mintegia  
eta bigarren bilkura 

Kideen berriak 
 

Eskoziako Parlamentuko Europako  
Gaietarako eta Kanpo Harrema- 
netarako Batzordearen berriak 
 
Kataluniako Parlamentuko Europar 
Batasunerako Batzordearen berriak 
 
Eusko Legebiltzarreko Europako 
Gaietarako eta Kanpo Harrema- 
netarako Batzordearen berriak 
 
Saxonia-Anhalteko Legebiltzarreko 
Europako eta Federazioko Gaieta- 
rako Batzordearen berriak 

 

Etorkizunari buruz 

Erabakiak hartzea  
Europar Batasunean 

Nor da nor? 
 

Informazio gehiago 
nahi duzu? 

 
NORPECen kide diren batzordeetako lau presidenteak (ezkerretik eskumara:  
Frances Xavier Boya i Alós, John Swinney, Xabier Ormaetxea Garai eta  
Werner Sobetzko). 
 



 

NORPECen mintegia eta bigarren bilkura. 
2004eko azaroaren 26a 
 

Mintegia  
Europako Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen 
Sareko lehengo kideak eta kide berriak Edinburgh-en 
elkartu ziren 2004ko azaroan, mintegi bat eta bilkura 
bat egiteko. George Reidek, Eskoziako Parlamentuko 
lehendakari jaunak, eman zion hasiera mintegiari, eta 
Sir Neil Maccormick Europako parlamentari ohi eta 
Europaren Etorkizunerako Konbentzioko kidea 
mintzatu zen. 
 
Mintegian eztabaida interesgarria izan zen. Hau izan 
zen gai nagusia: Zer egin dezakete eskualdeetako 
parlamentuek eragin handiago edukitzeko Europar 
Batasunaren erabakietan? Eztabaida honetan —
NORPECen kide guztiek hartu zuten parte— bi gai 
eztabaidatu ziren: batetik, zeinek izan behar duen, 
etengabe aldatzen ari den Europar Batasunean, 
Europako Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen 
Sarearen eta Europako Gaietarako batzordeen 
eginkizunak, eta, bestetik, zer egin behar den 
informazioa eskuratzeko bideak hobetzeko. 
 
NORPECen kideen eta Sir Neil Maccormick irakas-
learen arteko goizeko eztabaida mamitsuaren ostean, 
ondorio hauetara heldu ziren: 
 
• Europako Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen 

Sareak ondo aukeratu behar du bere langaia, 
eraginkorra izango bada. Hau da, NORPECek ez 
luke saiatu beharko Europar Batasunaren lege-
proiektu guzti-guztietan eragiten. 

 

 
• NORPEC saiatu egingo da harreman onak 

izaten Europako Parlamentuko kideekin, baita 
Europako Parlamentuko batzordeekin dituen 
harremanak sendotzen ere. 

 
• NORPECek bilkurak Bruselan ere egitea 

pentsatu beharko luke. 
 
Bigarren bilkura. Kideen berriak 

Bilkura honen lehen ekintza Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Saxonia-Anhalteko 
parlamentuetako Europako Gaietarako 
batzordeen sarrera ofiziala izan zen. Pozgarria da 
Europako Legebiltzar Erregionaletako Batzordeen 
Sarea bitik lau kidetara igarotzea. Kide guztiek 
adierazi zuten garrantzitsua zela egungo osaera 
finkatzea eta lanean hastea aldi honetan. 
 

Lanen egitaraua 
 
Bilkuraren eztabaidarik garrantzitsuenak 
NORPECen lanen egitarauaren gainean izan 
ziren. Goizean mintegian eztabaidatu ziren gaiei 
jarraituz, kideek oso eztabaida emankorra izan 
zuten arratsaldean: nondik jo behar du 
NORPECek bere lanen egitaraua egiteko? 
Horretarako, NORPECek agiri deskribatzaile bat 
egin beharko lukeela erabaki zen. Agiri horretan, 
Europar Batasunaren jarduna aztertzeko, 
informazioa jasotzeko eta erabakietan eragin ahal 
izateko batzorde bakoitzak egun erabiltzen duen 
prozedura deskribatu beharko litzateke. Txosten 
horretan, arlo horietako lana hobetzeko ideia 
berriak ere aztertuko dira, orain arteko prozedurei 
ekarpen nabarmena egiteko. 
 
Hurrengo bilera 
 
Saxonia-Anhalteko kideek NORPECen 2005eko 
hurrengo bilera euren esku uztea proposatu eta 
pozez hartu zuten NORPECen gainerako kideek. 
Hori horrela, Magdeburgon, Saxonia-Anhalteko 
Parlamentuan, egingo da hurrengo bilera, 
2005eko udazkenean. Bi izango dira aztergai 
nagusiak: NORPECen lan-programaren egoera 
aztertzea eta Network-en lana nola sustatu 
eztabaidatzea. 
 

Sir Neil MacCormick irakaslea eta MSP George Reid y 
John Swinney, NORPECen mintegiari hasiera ematen.  
 



 

Kideen berriak 
Eskoziako Parlamentuko Europako Gaietarako eta 
Kanpo Harremanetarako Batzordearen berriak 

Eskoziaren atzerriko sustapena 
 
Batzordea oso lanpeturik egon da 2004ko azken 
sei hilabeteetan, Eskoziaren atzerriko sustapenaren 
gaineko lanak amaitu nahian. Batzordearen 
hainbat ordezkarik Paris, Dublin, Flandes eta 
Ameriketako Estatu Batuak bisitatu dituzte, 
herrialde, eskualde eta hiri horien atzerriko 
sustapena zelan egiten den ikusteko. Era berean, 
pertsona ospetsu askoren iritzia ere jaso dute, 
besteak beste, Henry Mcleish Eskoziako lehen 
ministro ohiarena edo Robin Cook Erresuma 
Batuko Atzerri Gaietarako ministro ohiarena. 
Batzordeak 2005. urtearen hasieran argitaratu 
nahi du bere txostena. 

Holandaren enbaxadorea 
 
Bi mila eta lauko azken sei hilabeteetan Holandak 
Europar Batasunaren lehendakaritza hartu duela 
eta, Jan d'Ansembourg Holandak Erresuma 
Batuan daukan enbaxadorea Edinburghera joan 
zen, lehendakaritzaren lehentasunei buruzko bilera 
publiko batean parte hartzera. Bilera horren 
karietara, Jan d'Ansembourg jaunaren bisita izan 
zuen batzordeak. Halaber, 2005eko urtarrilean, 
Luxenburgok Erresuma Batuan daukan 
enbaxadoreak agerraldia egin zuen Eskoziako 
Parlamentuan. 

Bisitariak NCSL, Neil Kinnock 
 
Eskoziako Parlamentuak NCSL Ameriketako Estatu 
Batuetako Estatu Parlamentuen Nazio Biltzarra 
hartu zuen 2004eko urriaren 6an eta 7an. 
Eskoziako Parlamentuko Europako eta Kanpoko 
Harremanetarako Batzordearen ordezkaritza bat 
bildu egin zen John Hurson NCSLko lehendakaria 
buru zuen ordezkaritza estatubatuarrekin. Oso 
bisita emankorra izan zen, eta Eskoziako 
Parlamentuaren ordezkaritza batek, bueltan, 
Hurson jauna bisitatu egingo du Washington DCn, 
batzordeak Ameriketako Estatu Batuetara egingo 
duen bisitaren barruan.  
Neil Kinnock Europako parlamentari eta komisario 
ohiak bisitatu zuen Eskoziako Parlamentua 
2004eko abenduaren 9an. Kinnock jaunak bilkura 
publiko batean hitz egin zuen komisario gisa 
egiten zuen lanaz eta oraingo arduraz (Kontseilu 
britainiarrak lehendakari izendatu berri du). 
 
Etorkizuna gogoan  
Batzordearen azken berriak helbide honetan 
kontsultatu ahal dira: 
 
http://www.scottish.parliament.uk/european/index.
hutm 
 

 
Batzordeko kide batzuk Erresuma Batuaren Ameriketako 
Estatu Batuetako enbaxadore David Manning-ekin, 
Washington DCn.  
 

Holandaren Erresumako Batuko enbaxadore Jan  
d'Ansembourg kontea eta MSP Irene Oldfather. 
 



 

Kideen berriak 
Kataluniako Parlamentuko Europar  
Batasunerako Batzordearen berriak 

Kataluniako Parlamentuko Europar Batasunerako 
Batzordea da batzorde parlamentario bat Europar 
Batasunari buruzko kanpo gaien jarraipena egiten 
duena. 
 
Presidente berria 

Kataluniako Parlamentuko Europar Batasunerako 
Batzordeak presidente berria du, Josep Carbonell 
jauna joan eta gero. Carbonell jauna NORPECek 
Bartzelonan 2004aren hasieran egin zuen 
lehenengo bilerako mahaiburu izan zen; eta 
arrakasta handia opa diogu bere egiteko 
berrietan. 2004ko uztailetik aurrera, Francesc 
Xavier Boya i Alós-ek hartuko du haren lekua. 
Francesc Xavier Boya i Alós NORPECek 
Bartzelonan egin zuen bileran izan zen, eta 
Kataluniako ordezkaritzaren burua izan zen 
NORPECek Edimburgon 2004ko azaroan 
egindako mintegian eta bileran. 

Batzordean izan diren agerraldiak 
 
Azken sei hilabeteetan, hainbat pertsonalitate 
etorri dira Kataluniako batzordera. Margarida 
Obiols i Llandrich andrea, Generalitateko 
Nazioarteko Harremanetarako idazkari nagusia, 
entzun du batzordeak. Obiols andreak 
Generalitateak hurrengo lau urtean bultzatuko 
duen politika azaldu zion batzordeari. 

Batzordeak, halaber, informazioa jaso zuen 
Europar Batasunaren azken gertakariei buruz jaun 
hauengandik: Josep M. Ribot Igualada eta Josep 
Coll i Carbó, Europako Parlamentuak eta Europar 
Batasunak Bartzelonan dituzten ordezkariak. 
 
Batzordeak, azkenik, hiru andre hauek entzun 
zituen: María Olivares Usac, M. José Aubet 
Semmler eta Marta Carrera, Europa Sozial eta 
Igualitarioaren aldeko Emakumeak gobernuz 
kanpoko erakundeko kideak. Taldeak Europako 
Konstituzioaz duen ikuspegia azaldu zion 
batzordeari. 
 
Pirinioak-Mediterraneoa euroeskualdea  
Batzordeak beste euroeskualde bat antolatzeko 
azterketari ere ekin dio. Euroeskualde berri horrek 
13,2 milioi bizilagun eta bost kide izango lituzke: 
Frantziako bi eskualde (Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon) eta Espainiako hiru autonomia-
erkidego (Katalunia, Aragoi eta Balear Irlak). 
 
Euroeskualde horrek helburu bat dauka: bere 
kideen arteko koordinazioa, interes publikoko 
proiektuak eta nazioarteko jarduerak lantzeko, 
batez ere Europako Batzordearekin lotura dutenak. 
 
Lehenbiziko faseko helburu nagusiak bost hauek 
dira: lurralde mediterranear guztirantz zabaltzea, 
ekonomia sustatzea, lankidetza eta ikerketa 
unibertsitarioa, eta garapen iraunkorraren 
inguruko gaietako lankidetza. 
 

Interneten  
Kataluniako Parlamentuari eta batzordeari buruzko 
azken berriak jakiteko, honako helbidera jo 
daiteke: 
 
http://www.parlament-
cat.net/portal/page?_pageid=34,34744&_dad=
portal&_schema=PORTAL&p_id=llo07CUE 
 

 
NORPECek Eskoziako Legebiltzarrean 2004ko azaroaren 
26an egindako bilera. 
 



 

Kideen berriak 
Eusko Legebiltzarreko Europako Gaietarako eta 
Kanpo Harremanetarako Batzordearen berriak 

 
NORPECen sartzea 
 
Eusko Legebiltzarreko Europako Gaietarako eta 
Kanpo Harremanetarako Batzordearen 
ordezkaritza bat joan zen NORPECeko bigarren 
bilerara. Bilera hartan, batzordeak bere sarrera 
ofiziala egin zuen NORPECen. Euskadiko 
batzordeko lehendakari Xabier Ormaetxeak 
azpimarratu zuen ohore handia zela NORPECen 
sartzea, eta espero zuela euskal batzordeak lan 
handia egitea NORPEC aurrera bultzatzen. Nahiz 
eta beharbada bidea erraza ez izan, itxaropena 
azaldu zuen NORPECek bere helburuak lortzeko. 
 

Eusko Jaurlaritzak atzerrian dituen bulegoak 
 
Batzordeak mozio bat onetsi zuen, urtero 
kontrolatzeko Eusko Jaurlaritzak nola Bruselan eta 
Latinoamerikan hala Madrilen dituen bulegoek 
egindako jarduerak. Prozedura horrekin, 
Legebiltzarrak fiskalizazio-maila handiagoa 
burutuko du ordezkaritza horietan. 

Demokrazia Kuban  
Batzordeak beste mozio garrantzi handiko bat 
onetsi zuen . Mozioaren bidez, bere babesa 
erakusten die Kubako Liburutegi Independenteei, 
Kuban demokrazia osorik ezartzearen aldeko 
mugimendu den aldetik. 
 
Garapenerako lankidetza  
Une honetan, garapenerako lankidetzari buruzko 
lege-proiektua eztabaidatzen ari da Eusko 
Legebiltzarrean. Bere 27 artikuluetan, lege-
proiektuak nazioarteko lankidetza arautzen du 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
bidez, bi printzipio oinarri hartuta: giza eskubideak 
errespetatzea eta munduko herri eta nazio guztien 
arteko berdintasuna. 
 
Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak  
Eusko Legebiltzarra zazpigarren legegintzaldiaren 
amaieran sartzera doa. Hurrengo hauteskundeak 
udaberrian egingo dira, lehendakariak laster 
iragarriko duen egunean. Hortaz, bai Eusko 
Legebiltzarra eta bai, beraz, batzordea desegin 
egingo dira, eta legegintzaldi berria hasten 
denean ekingo zaio berriro lanari. NORPEC 
News-en hurrengo aleak hauteskundeetako 
emaitzak jasoko ditu. 
 

Interneten  
Eusko Legebiltzarrari eta batzordeari buruzko berri 
gehiago jasotzeko, ondoko helbidera jo 
dezakezue: 
 
http://www.parlamento.euskadi.net/ 
 
 

 
Euskal ordezkaritzako kide batzuk Eskoziako Legebiltzarrean 
2004ko azaroaren 25ean. 
 



 

Kideen berriak 
Saxonia-Anhalteko Legebiltzarreko Europako eta  
Federazioko Gaietarako Batzordearen berriak 

NORPECen sartzea 
 Saxonia-Anhalteko Legebiltzarreko Europako eta 
Federazioko Gaietarako Batzordearen ordezkaritza 
bat Eskoziako Legebiltzarrera joan zen, 
NORPECen mintegian eta bigarren bilkeran parte 
hartzeko. Bilera hartan, batzordeak bere sarrera 
ofiziala egin zuen NORPECen. Saxonia-Anhalteko 
batzordeko buruak, Werner Sobetzko jaunak, 
adierazi zuen ohore handia zela gonbita jaso 
izana eta NORPECen partaide den lehen landtag-
a (Alemaniako estatuetako legebiltzarrak) izatea. 
Bestalde, nabarmendu zuen ezen, ohorea izatez 
gainera, betebehar bat ere onartzen zuela, eta 
uste zuela batzordeak ondo erantzungo ziola 
betebeharrari. 

Eskualdeak Garatzeko Europako Funtsa 
 
Batzordeak lan egin du eskualdeen garapenerako 
2007-2013 aldirako europar funtsean. 
Proposatutako ebazpena (4/43/1694 B, "Europar 
Batasuneko funtsen etorkizuna eta ustantzak") aho 
batez onetsi zuen Saxoniako Legebiltzarrak. 
Ebazpen horren bidez, Legebiltzarrak 
azpimarratuta utzi zuen eskualdeak garatzeko 
politikaren garrantzia eta argi adierazi zituen 
etorkizunerako zituen ustantzak. 

 
Sistema federalaren modernizazioa 
 Batzordeak parte aktiboa izan du Bundestag-eko 
eta Bundesrat-eko Sistema Federala 
Modernitzatzeko Batzordean. Landtag-eko 
presidentea eta Saxonia-Anhalteko ministro-
presidentea ere batzorde horretako kide izan ziren. 
Batzordearen proposamenari jarraituz, Landtag-ek 
4/50/1862 B ebazpena onetsi zuen, "Sistema 
federala modernizatzea. Länder-ak sendotzea. 
Landtag-ak informatzea eta inplikatzea" izenekoa. 
Ebazpenak sistema federala erreformatu beharra 
planteatzen du, erabakitze-prozesua eta zehazki 
länder-ak sistemaren barruan duten tokia 
sendotzeko. Ebazpenak länder-ek eta beren 
parlamentuek Europako gaietan parte hartzearen 
garrantzia azpimarratzen du, eta aipatzen du 
landtag-ek inplikatu beharra daukatela 
subsidiaritate-printzipioaren aplikazioa 
kontrolatzeko mekanismoetan. 

 
Europako Konstituzioa eta alerta azkarra 
 
Batzordeak gogor lan egin du honako gai 
hauetan: Europako Konbentzioan, Gobernuen 
arteko Biltzarrean eta Europarentzat konstituzio bat 
ezartzen duen itunean. Azken hori berresteko 
prozesuan sartuta daude une honetan estatu 
kideak. Batzordea hasi da, orobat, länder-etako 
parlamentuek alerta azkarrean parte hartzeko 
mekanismoaren eztabaidan, mekanismo hori 
aurreikusia baitago Europar Batasuneko 
Konstituzioko subsidiarietate eta proportzionalitate 
arauetan. 
 
Interneten 
 
Saxonia-Anhalteko Legebiltzarrari eta Batzordeari 
buruz informazio gehiago nahi izanez gero, 
helbide honetara jo daiteke: 
 
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/ 

Saxonia-Anhalteko ordezkaritzako kide batzuk George Reid 
presidentearekin, Eskoziako Legebiltzarrean 2004ko  
azaroaren 25ean. 



Werner Sobetzko

Xabier Ormaetxea Garai

 

Etorkizunari buruz, zein dira 
NORPECen hurrengo  
pausoak? 
 
Eskoziako Legebiltzarrean 2004 azaroan egindako 
mintegia, inola ere, bultzada sendoa izan zen 
NORPECen lan-programarako. Lan horrek 
jarraipena izango du orain, NORPECen hurrengo 
topaketa prestatzeko aldian. Topaketa hori, hain 
zuzen, Saxonia-Anhalteko Legebiltzarrean izango 
da datorren udaberrian. Edinburgoko

 

eztabaidetatik, emaitza garrantzitsu batzuk atera 
ziren: 
 
• Funtsezkoa da legegintza-prozesuan 

lehenbailehen parte hartzea. 
 

• Ezinutzizkoa da eskualdeetako

 

legebiltzarretako kideen eta Europako

 

Legebiltzarreko kideen arteko lankidetza. 
 

• Oso garrantzitsua da legebiltzarren, talde 
politikoen eta batzordeen arteko beste lokarri 
batzuk izatea ere.  

• NORPECen kide guztiek beren gain hartzen 
dute honako ardura hau: beste batzorde 
batzuetako kideak ere animatzea Europar 
Batasunak bere lan-eremuan duen dimentsioa 
aztertzera. 

 • Europar Batasuneko Konstituzioak aprobetxatu 
beharreko aukerak ematen dizkie legegintza-
ahalmenak dituzten eskualdeei, horien artean 
baita alerta azkarrerako subsidiaritate-
mekanismoa ere (I-9 artikulua). 

 

Erabakiak hartzea Europar 
Batasunean: nola eragin 
dezakegu?  
 
NORPECen mintegiko gai nagusia hau izan zen: 
legegintza eskumenak dituzten eskualdeetako 
legebiltzarrak Europar Batasuneko erabaki-
prozesuetan parte hartzea eta esku izatea, prozesu 
horretan eragin garrantzitsua edukitzeko. Hona 
hemen NORPECeko bi kideren ikuspuntuak: 

 
NORPECen bi kideren iritziak 

"Europar Batasunak aintzat hartu 
behar du badirela legegintza-
eskumenak dituzten eskualdeak. 
Lamassoure txostenak, nahiz eta 
tamalez aurrera ez zuen egin, 
eztabaida bat ireki zuen, eta 
eztabaida hori ez da itxiko harik 
eta behin betiko konponketa 
bilatu eta azpi-estatu (edo estatu- 

zati) hauek Batasunaren erabaki-hartze egituran 
txertatu arte. 'Eskualde elkartu' izaera emateko 
idea erabat babesgarria iruditzen zaigu". 

"Europaren barruan eskualdeak 
sendotzea, hain zuzen, europar 
integrazioaren egiturazko ezau-
garri garrantzitsu bat da, eta hala 
izaten jarraitu beharko luke. 
Horregatik, oso ona iruditzen 
zaigu Europako Konstituzioaren 
barruan autonomia lokalak eta 
erregionalak  Europar  Batasuna- 

ren muineko printzipio eta balio direla aitortzea. 
Aitorpen hori erabat bermatuta dagoenean, 
eskualdeek prestatu beharra daukate Europar 
Batasuneko erabaki-prozesuan eskueran dituzten 
parte-hartze mekanismo guztiak erabiltzeko.  

 
NORPECek Eskoziako Legebiltzarrean 2004ko azaroaren 
26an egindako bilera. 



 

Nor da nor? 

 
Gaur egungo kideak 

John Swinney MSP 
Europako eta Kanpoko Harremanetarako  
Batzordearen presidentea 
Eskoziako Legebiltzarra 

Francesc Xavier Boya i Alós MCP 
Europar Batasuneko Batzordearen presidentea 
Kataluniako Legebiltzarra 
 

Werner Sobetzko 
Europako eta Federazioko Gaietarako  
Batzordearen presidentea 
Saxonia-Anhalteko Legebiltzarra 

 
Xabier Ormaetxea Garai 
Europako Gaietarako eta Kanpo 
Harremanetarako Batzordearen presidentea 
Eusko Legebiltzarra 
  

Informazio gehiago nahi duzu? 
 
NORPECeko idazkaritza kide parte-hartzaile 
guztietako funtzionarioz osatuta dago. Honako 
hemen idazkaritzako koordinatzailea: 
 
Nick Hawthorne 
Assistant Clerk, European and External Relations 
Committee 
Tower 4, Room TG.01 
The Scottish Parliament 
Edinburgh EH99 1SP 
UK 
TEL:+44 (0) 131 348 5232  Faxa: ++44 (0) 131 
348 5088 
Email: nicholas.hawthorne@scottish.parliament.uk 
 

NORPECen lanari buruz informazio gehiago nahi 
baduzu, jo ezazu Nick Hawthorne jaunarengana 
goiko helbidea erabilita. Bestalde, NORPECi buruz 
azken berriak eta informazio orokorra honako 
web-orri honetan ere aurkitu ditzakezu: 
 
http://www.scottish.parliament.uk/business/commi
ttees/europe/norpec.htm/ 

www.parlament-cat.net

