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EUSKO LEGEBILTZARREKO ERAKUNDE, SEGURTASUN ETA JUSTIZIA 

BATZORDEAN EGINDAKO AGERRALDIA, LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENEN, 

MOZIOEN ETA EBAZPENEN BETETZE MAILARI BURUZ 2014KO BIGARREN 

BILKURALDIARI DAGOKION TXOSTENA AURKEZTEKOA. 

 

Santiago Larrazabal Basañez, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria. 

 

Batzordeburu hori, legebiltzarkideok, jaun-andreok, arratsalde on. Ohorea da 

niretzat batzorde honen aurrean hirugarrenez agertzea, joan den martxoaren 19an 

eta joan den urriaren 29an esku hartu eta gero, legebiltzar honen 2013ko 

ekainaren 27ko osoko bilkuran aho batez onartutako legez besteko proposamenari 

dagokion 123/2013 Erabakia betez. Hirugarren idatz-zatiari jarraituz, Jaurlaritzaren 

ordezkaritzat agertzen naiz, legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen 

betetze mailari buruz 2014ko bigarren bilkuraldiari dagokion txostena azaltzeko, 

eta orobat Legebiltzarreko taldeen eskakizunei erantzuteko. 

 

Nire asmoa da nire mintzaldia lau ataletan egituratzea: hitzaurrea, metodologia, 

edukia eta azken gogoeta.  

 

1.- Hitzaurrea 

 

Carmelo Barrio jaunak Eusko Legebiltzarraren 2013ko ekainaren 27ko osoko 

bilkuran egin zuen mintzaldian, gaur zuen aurrera ekarri nauen legez besteko 

proposamena ganberan aurkezteko ekimena hartu zuenean, esan zuenez, 

«Legebiltzarreko ekimenen betetze-maila kontrolatzearen gaia, beharbada 

Parlamentu-Gobernu harremanetan gainditu gabeko irakasgaitzat har daiteke, 

dudarik gabe hemen eta beste toki askotan»  Gai horietaz luze eta sakon hitz 
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egiteko aukera izan genuen «Gobernuaren eta Parlamentuaren arteko harremanei 

buruzko lehen ikaskuntza jardunaldiak: kontrol parlamentarioa, gardentasuna eta 

pribatutasuna» jardunaldietan. IVAPek babestutako jardunaldi haiek Bilboko 

Euskalduna jauregian egin genituen, 2014ko urriaren 13an eta 14an, eta ehun eta 

berrogeita hamar bat lagun etorri ziren, besteak beste gau hemen dauden batzuk. 

Jardunaldi haiek esperientzia aitzindaria izan ziren, ez baita ohikoa Gobernuak eta 

Parlamentuak elkarren artean jardunaldi batzuk koordinatzea. Gai horietaz 

aztertzen eta hausnartzen elkarrekin lan egiteko aukera izan genuen, 

jardunaldietako bideoetan jaso denez. Bideoak eskuragarri dituzu gobernu irekiko 

IREKIA webgunean, eta espero dugu txostenak laster argitaratuko dituela IVAPek. 

Bada, jardunaldi haietan esan bezala, Gobernua kontrolatzeko eta bultzatzeko 

parlamentu-eginkizun tradizionalen paradigma berri baten aurrean gaude, 

Herriaren zerbitzura dihardugun erakunde publiko guztioi gardentasunaren eta 

gobernu onaren izenean gero eta gehiago eskatzen zaigun aldi berri honetan, gure 

kultura politikoaren demokrazia-tradizio antzinakoenei eta agurgarrienei jarraituz. 

Tradizio horien mugarrietako batek, Ingalaterrako Magna Carta dokumentuak, 800 

urte bete ditu aurten bertan. 

 

Eta zerbitzu publikoaren, gardentasunaren eta gobernu onaren ideal horretantxe 

ahalegindu behar dugu. Eta, hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak aintzatespen zabala du 

bere gardentasun-mailengatik, eta Eusko Jaurlaritza diodanean, Euskadiko 

Gobernuaren erakundea esan nahi dut, berdin izanik nor dagoen haren buru, 

koiuntura historiko bakoitzean. Horregatik, justiziazkoa da onartzea dagoeneko 

aurreko Gobernuaren alditik, Patxi López lehendakariaren agintalditik, apustu 

garbia egin zela gardentasunaren alde. Eta, jakina, Iñigo Urkullu lehendakariaren 

agintaldian, Eusko Jaurlaritzak zin egin du bide horretatik bertatik pauso irmoz 

aurrera egiten jarraitzeko. Halaxe erakusten dute ikerlanek eta lortutako 

gardentasun-rankingek, eta horrek ere bere isla izan behar du Eusko Legebiltzarrak 

legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen arloan hartutako erabakiak 

betetzeari dagokionez. Izan ere, horiek guztiak legegintzaz bestekoak direnez eta, 

ondorioz, juridikoki lotesleak ez direnez, Gobernua kontrolatzearen arloan «gainditu 

gabeko irakasgaia» irudi lukete.  

 

Bada, horien betetze-mailari buruzko seihilekoko txosten honen ahalegina da —

apaltasun osoz diot— gure antolamendu juridikoan «aitzindari» izatea, ez baitago 

gurearen antzeko beste erakunde-mailetan ezer parekagarririk, eta egintzekin 

erakusten saiatzen da —eta zilegi bekit adierazpidea, unibertsitatearen mundutik 

natorrela aintzat izanik— ekimen horiek betetzearen kontrola dagoeneko ez dela 
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«gainditu gabeko irakasgaia». Izan ere, Gobernuak oso serio hartzen du ekimen 

horiek betetzea, duda gabeko balio politikoa baitute, nahiz eta juridikoki lotesleak 

ez diren. Beetzen eta praktikara eramaten saiatzen da ahal den neurri guztian, 

nahiz eta zenbaitetan, bistan denez, horiek betetzea baldintzatzen duten balio 

juridikoaren gaiek, eskumenen arrazoiek, aurrekontuenek, eta abarrek. Urkullu 

lehendakariak berak joan den otsailaren 27ko kontrolerako osoko bilkuran bere 

mintzaldietako batean esan zuenez: «[…] Legebiltzar honen erabakiak, eta hala 

egokituz gero legez besteko proposamenek, ez baitira lotesleak, orientabide 

garrantzitsuak dira Jaurlaritzaren erabakietarako, eta berriz ere diotsut orobat, nire 

lehen mintzaldian esan dudanez, halakoak direla prozedurak betetzeari buruzko 

kontsiderazioak, kasu honetan prozedurak, baliozkotasun-galdekizunak, aurrekontu 

egonkortasuneko galdekizunak. Badakizu halaber lotesleak ez diren parlamentu-

erabakiek horiek dakartzatela». 

 

Testuinguru horretan dator nire gaurko agerraldia, txosten hau aurkezteko. Txosten 

hau egiteko ahalegin handia egin behar izan dute Jaurlaritzak, sailek eta atxikitako 

langileek. Aipamen berezia merezi du Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 

Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzako taldeak. Eskerrak eman nahi 

dizkiet haiei jendaurrean, lan estu bezain isil honetaz arduratzeagatik; lan hau ez 

da beti erraza, baina horri esker legebiltzarkideek bereziki, eta herritarrek oro har 

—txostena jendaurrekoa baita— gure Gobernuaren jardueraren berri izatea, haien 

eskubidea denez.  

 

Azkenik, eta hitzaurrearen atal hau bukatzeko, orobat garbi utzi nahiko nuke, 

aurreko beste aldi batzuetan egin dudanez, nire mintzaldia soil-soilik txostena 

egiteko prozesuari, haren diseinuari, edukiari eta metodologiari buruzkoa izango 

dela. Nire iritzira, ez dagokio Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 

Harremanetarako Zuzendaritzari txostenean jasotako ekimenetako bakoitzaren 

betetze-maila zehatza deskribatzea, balioztatzea edo eztabaidatzea. Arrazoizkoena 

da eginkizun horiek osoko bilkuran egitea, edo batzordeetan, gure antolamendu 

juridikoak eskaintzen dituen kontrol-ekimenen bitartez (agerraldiak, informazio-

eskaerak, ahozko nahiz idatzizko galderak, interpelazioak eta abar). Eta azkenik, 

apaltasun osoz, aldez aurretik barkamena eskatu nahi nizueke, eta eskuzabaltasuna 

erregutu, gaur aurkezten dizuedan honen txosten konplexu eta luzean halabeharrez 

egingo genituen akatsengatik.  

 

2.- Metodologia 
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2.1.- Txostena bidaltzeko eta hura aurkezteko agerraldirako epeak direla-

eta 

 

10/10/02/01/0195 Legez besteko Proposamenari dagokion 123/2013 Erabakiko 

lehen paragrafoan ezarritakoari jarraituz, Jaurlaritzak Legebiltzarrera txosten hau 

bidali behar du bilkuraldi bakoitzeko lehenengo hil baliodunean. Bilkuraldi honetako 

lehenengo hil balioduna 2015eko otsaila zen. Beraz, Jaurlaritzak lehen testu bat 

bidali zuen joan den otsailaren 27an. Hala ere, hura bidaltzeko ofizioan jakinarazi 

nuenez, hala edukiaren zabaltasunagatik nola gure bi hizkuntza ofizialetan testuak 

hizkuntza-kalitate gorena duela bermatzearren egiten den ahalegin bereziagatik 

konplexutasun handikoa izanik, horrek dakarren guztiarekin, bidaltzeko epeak ahitu 

behar izan ditugu. Otsailaren 27an bertan behin-behineko testu bat bidali zen, 

gaztelaniaz, aurrerapen gisa, eta martxoaren 18an bidali zen behin betiko testu 

elebiduna. Batzorde honetako nire agerraldiaz den bezainbatean, nahiz eta txostena 

bidaltzearekin batera eskatu zen, otsailaren 27an, gaurko egin zait deia. Guztiz 

ulergarria da hori, batzorde honen agenda betea duela kontuan hartuta, ekimen 

ugariren ardura baitu, garrantzi eta konplexutasun handikoak gainera; aise egiazta 

daiteke hori, Legebiltzarraren webgunean kontsulta soil bat eginda. 

 

2.2.- Edukia eta formatua direla-eta 

 

Txostenaren etengabeko hobekuntzako prozesu baten esparruan, eta dagoeneko 

bidalita eta Legebiltzarrean aurkeztuta dauden aurreko bi txostenak (2013ari 

buruzkoa eta 2014ko lehen seihilekokoa) ebaluatu ondoren, aldaketa batzuk sartu 

ditugu, legebiltzarkideengandik feedback gisa jaso genituen hobekuntza-

proposamenen emaitzatzat; atseginez gehitu dizkiogu txostenari. Txostenean zer 

sartu behar den edo ez den, zalantzak saiheste aldera, ordena kronologiko zorrotz 

bati jarraitu diogu, eta 2014ko uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitartean 

gauzatutako ekintzak besterik ez dugu sartu, X. legegintzaldi honen hasieratik 

onartu diren legez besteko proposamenen eta mozioen erabakiei eta ebazpenei 

buruzkoak, hala 2014ko bigarren seihilekoan onartuei dagozkienak, nola aurreko 

aldietakoak izanik (2013. urtea eta 2014ko lehen seihilekoa) betetzeke eta oraindik 

«bizirik» daudenei dagozkienak, aipatu 123/2013 Erabakiko 1. paragrafoan 

ezarritakoarekin bat etorrita. 

 

Gainera, hizkuntza ofizial bietan 250 bat legebiltzar-ekimen aipagai dituen honen 

dokumentu konplexua hobeto maneiatu ahal izateko, aurreko txostenean erabili zen 

Excel kalkulu-orrien formatuaren ordez PDF formatua baliatu da, txostena bi 
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fitxategitan jasota, bata euskarazkoa eta bestea gaztelaniazkoa. Azkenik, 

Gallastegui andrearen iradokizun bati jarraikiz, Legebiltzarrari eskatu diogu bil 

daitezela txostenak hasierako legez besteko proposamenaren espedientearen 

barruan, Legebiltzarraren webgunean eskuragarri dagoen toki batean, hobeto 

aurkitu ahal izan daitezen eta oraingo txostena aurrekoekin konparatuz joan ahal 

izan dadin. Horrela, kontrol-lana errazago egin ahalko da. Gure —zilegi bekit hitz 

hau erabiltzea— «obsesioa» da txostena benetan tresna baliagarria izan dadila 

Gobernuaren kontrol, bultzada eta segimendu lana egiteko. Eta, egiaz, ekimenen 

betetze-mailaren grafikoez eta ehunekoez hornituriko txosten bat egitea hauta 

genezakeen, plan estrategikoen eta abarren betetzearen segimendua egiteko 

txosten batzuetan egiten den legez, baina uste izan dugu legebiltzarkideak behar 

duena areago dela, ea ekimen bat % 30ean, % 90ean edo % 95,3an bete den 

jakitea baino gehiago (horrek, gainera, ehuneko horien bidez ekimen hori 

zenbateraino bete den zenbatzeko eta ebaluatzeko moduaren zailtasuna lekarke), 

ea zer egin den eta zer egin ez den jakitea, ekimenez ekimen eta ekintzaz ekintza. 

Eta horretan guztiz bat nator Llanos andreak nire aurreko agerraldian, joan den 

urriaren 29an, azaldutako irizpidearekin. Eta orobat esan behar dizuet ezen txosten 

honetan, kasu bereziren batean, Pinedo andreak egindako iradokizunari kasu egin 

diogula, ekimena bete ezin izan denean zergatia esan dadin. Arrazoiak askotarikoak 

izan daitezke: batzuetan, eskumen ezagatik; edo ekimena betetzeak indarrean den 

araudiarekiko bateragarritasun arazoak zekartzalako; eta abar (eta gero, nahi 

baduzue, adibide zehatzak jar ditzaket). 

 

2.3.- Legez besteko proposamenen, mozioen eta ebazpenen ordena eta 

testua direla-eta 

 

Ekimenak txostenean sartzeko, Eusko Legebiltzarrean duten espediente-

zenbakiaren ordenari jarraitu zaio. Arrazoi sistematikoa eta huts-hutsik praktikoa 

du horrek. Izan ere, legez besteko proposamenen (aurrerantzean, LBP) erabakiak 

zenbakituta daude; txosten honetan aztergai diren mozioak, ordea, ez (nahiz eta 

badirudien hori aldatzen ari dela bilkuraldi honetan); eta ebazpenak zenbakituta 

daude, baina onartu ziren osoko bilkura monografikoaren barruan soilik. Beraz, 

legebiltzarkideei segimendu eraginkorra egiteko bidea ematen dien irizpide bakarra 

espediente zenbakira jotzea da, hor baitago informazio osoa. Ez ditugu ordenatu 

izan nahi, berebat, sailka, ekimen askotan bat baino gehiago direlako ekintzak egin 

beharko dituzten sailak; beraz, askoz zailagoa da ekimenaren betetze-mailaren 

irudi orokorra izatea, ekimena sailkako ekintzetan zatitzen bada. Horrenbestez, 

Legebiltzarreko espediente-zenbakiaren irizpideari jarraitu diogu, baliozkoa baita 
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aztertutako hiru ekimen-motetarako (LBPak, mozioak eta ebazpenak), eta gaiaren 

ikuspegi orokorra ahalbidetzen baitu istantean. 

 

Ekimenen testuaz den bezainbatean, txostenean ez da haien testu osoa errepikatu. 

Izan ere, gainera txosten elebiduna denez, asko luzatzea eta maneiagaitza izatea 

ekarriko luke horrek. Argitasunaren, sakontasunaren eta laburtasunaren arteko 

oreka zail bat lortzeko ahalegina egin da. Hartara, lantzen duen gaia eta onartu 

zuen osoko bilkuraren edo batzorde-bileraren data besterik ez da aipatu. Haietako 

bakoitzean espediente-zenbakia ere ageri denez, erraz eskura daiteke haren testu 

osoa, eta, ekimenak gauzatu edo betetzeko ekintzei dagokienez, sailei eskatu diegu 

ezen, txostena gehiegi luza ez dadin, ekimenak, planak, komunikazioak, 

erantzunak, informazio-eskaerak eta abar aipatzen dituztenean, ez ditzatela testu 

osoak sar, baizik eta Legebiltzarreko espediente-zenbakiaren aipamenak. Aipamen 

horien bitartez, txostena kontsultatzen duenak berehala eskura dezake ezagutu 

nahi duen edukia.  

 

3.- Edukia  

 

3.1.- Legez besteko proposamenak 

 

Atal honek legez besteko proposamenak aztertzen ditu, eta Eusko Jaurlaritzan gai 

bakoitzari esleitutako espediente-zenbakiari jarraituz ordenatuta dago, eta ez LBP-

erabakiaren zenbakiari jarraituz, aurreko idatz-zatian esplikatutako arrazoiengatik. 

Testu-zutabeetan, hortaz, datu hauek azaltzen dira: espediente-zenbakia, izena, 

erabaki-zenbakia eta onarpen-data, zein organotan onartu zen (osoko bilkura edo 

batzordea), eta zer egoeratan dagoen eta zer betetze-maila duen, LBP horretarako 

Eusko Jaurlaritzako sailek egin dituzten ekintzen bidez. Halakorik izanez gero, sail 

horietako batek edo gehiagok zer ekintza egin dituzten zehaztuko da. Egiaztatuko 

duzuenez, jauziak daude LBPei buruzko espedienteen zenbakitzean, adibidez 

erretiratu dituztenean, aurrera egin ez dutenean (gainbehera etorriak) edota ezetsi 

dituztenean. Badira, orobat, aipatuta ageri ez diren espediente-zenbakiak, dela 

onartutako erabakiek Jaurlaritzari eragiten ez diotelako, dela haien betetze-

mailaren berri aurreko txostenean eman zelako, edo dela txosten honek aztergai 

duen aldian ekintzarik egin ez delako. 

 

Salbuespen gisa, eta beste ekimen batzuk, LBPak, mozioak edo informazio 

eskaerak eta abar erabiliz Legebiltzarreko taldeek berariaz eskatuta, batzuetan 

Legebiltzarrera igortzen dira LBPak edo haiek betetzeari buruzko aldizkako 
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txostenak. LBP horiei gero aipamena egiten zaie seihilekoko txosten orokorrean, 

labur. 

 

3.2.- Mozioak 

 

Osoko bilkuran onartutako mozioei buruzko erabakiei dagozkien ekintzak jaso dira 

atal honetan. Mozioen erabakiak ez dira zenbakituta egon orain arte (dirudienez, 

hala egongo dira bilkuraldi honetatik aurrera, eta eskertzekoa da hori; Jaurlaritzatik 

egiten genuen eta Legebiltzarrak kasu egin dion eskaeretako bat da). LBPak ez 

bezala orain arte zenbakituta ez egoteak, aipatzea zailtzen du. Irizpide uniforme 

bat erabiltzearren, mozioei dagokienez, txostena espediente zenbakiari, 

ekimenaren izenburuari eta onartu zuen osoko bilkuraren datari jarraituz ordenatu 

da. Era berean, gauzatzeko eskumena duen edo duten saila edo sailak ageri dira, 

mozioa gauzatzeko egindako ekintzak, eta haien egoera eta betetze-maila ere. 

LBPekin bezala, batzuetan jauziak daude espedientearen ordenan, eta zenbait 

zenbaki ez dira azaltzen, askotariko arrazoiengatik: mozioak erretiratu edo ezetsi 

direlako, oraindik izapideetan daudelako, haietako erabakiek zuzenean Eusko 

Jaurlaritzari eragiten ez diotelako, txostenak aztergai duen aldian haiek gauzatzeko 

ekintzarik egin ez delako, edo aurreko txostenean dagoeneko aztertu zirelako. 

 

3.3.- Ebazpenak 

 

Azkenik, ebazpenen segimendua lantzen da. Segur aski, txostenean aztertutako 

hiru ekimen-motetatik konplexuena dira ebazpenak. Izan ere, batasunera 

bideratzeko atalik zailena da, eztabaida monografiko bakoitzean onartutako 

ebazpenen ugaritasun eta heterogeneotasunagatik. Txostenean ageri diren 

zutabeek datu hauek jasotzen dituzte: espediente-zenbakia, ekimenaren izenburua, 

eskumena duen edo duten saila edo sailak, egoera, betetze-maila eta egin 

beharreko ekintzak.  

 

4. Azken gogoeta 

 

Bukatzera noa jadanik nire mintzaldia: Batzordeburu hori, legebiltzarkideok, 

Jaurlaritzaren asmoa izan da, txosten honekin, jakin eta ahal izan duen modurik 

hoberenean betetzea Legebiltzarraren agindua, LBPei buruzko 123/2013 Erabakitik 

eratorria, eta Jaurlaritza kontrolatu eta bultzatzeko zuen lana erraztea. Gure 

konpromisoa, beti bezala, batzorde honetan aurkezten den txosten bakoitza 

etorkizunerako hobetzea ere bada. Horregatik, zuen ekarpen eta hobetze-



 8 

proposamen guztiak atsegin bereziz jasoko ditugu, eta, hala badagokie, 

etorkizuneko txostenetan sartuko dira, gaur aurkezten dizuedan honetan batzuk 

sartu ditugun bezala. Eta, besterik gabe, eskerrik asko, berriz ere, zuen 

pazientziarengatik eta adeitasunagatik. Esan gabe doa zuen esanetara naukazuela 

niri egitea egoki deritzezuen galdera eta oharrei erantzuteko. 

 

Eskerrik asko. 

 

Dokumentu hau komunikabideetako profesionalei lana errazteko zirriborro orientagarria 

besterik ez da. Hortaz, nahiz eta hemen idatzita egon, hizlariak esandakoa izango da 
baliozkoa. 
 
Este documento es solo un borrador orientativo para facilitar el trabajo de los profesionales 
de los medios de comunicación de manera que sólo será válido lo pronunciado por el orador 
aunque estuviere aquí escrito. 

 

 

 

 

 


