
Nafarroako 
Parlamentua



Foru Hobetzea, Nafarroako Foru Komunitateko erakundeen antolaketarako 
oinarrizko araua.



Nafarroako Foru Erakundeak



Kanpaina instituzionala, Nafarroako Parlamenturako 
hauteskundeetan jendearen parte-hartzea sustatzekoa.

Lau urtean behin, Nafarroako herriak 
berrogeita hamar ordezkari hautatzen 

ditu, eta Legebiltzarraren osaera berritu 
egiten da.



Foru Hobetzeak –alegia, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko 

Lege Organikoak– Nafarroako foru erakundeen antolaketa demokratikoa ezarri, 

erakunde horiek zein diren zehaztu, eta haien izaera eta eginkizunak arautzen ditu. 

Horrez gain, “konstituzio-batasunarekin bateragarriak diren ahalmen eta eskumen 

guztiak” Nafarroako foru araubidean txertatu eta “Nafarroako foru araubidearen 

ahalmen eta eskumen bereki guztiak” bermatzen ditu.

Nafarroako foru erakundeak hauek dira:

• Nafarroako Parlamentua edo Gorteak. 

• Nafarroako Gobernua edo Foru Diputazioa. 

• Nafarroako Gobernuko edo Foru Diputazioko lehendakaria.

Nafarroako Gobernuko lehendakaritzaren egoitza. Iruñeko Karlos III.aren etorbideko fatxada.Nafarroako Parlamentuaren egoitza, Navas de Tolosa kalean kokatua, Sarasate pasealekuaren 
mutur batean.



Nafarroako herriaren ordezkaria da. Herri horrek berak hautatua da, eta 
Nafarroak foru komunitate gisa dituen eskumenen esparruan indardun 
izan behar duten legeak onesten ditu. Halaber, urtero onesten ditu 
Nafarroako aurrekontu orokorrak, bai eta Nafarroako Gobernuak ematen 
dituen kontuak ere, zeinen bidez azaltzen baita foru administrazioak zein 
eratan gastatu dituen Parlamentuak baimenduriko kredituak. 
Parlamentuak, azkenik, Nafarroako Gobernuko lehendakaria hautatu eta 
Foru Diputazioaren jarduera bultzatu eta kontrolatzeko eginkizuna 
betetzen du.

Parlamentua 

Osoko Bilkuren aretoa, mintzatokitik ikusia. 
Granatez, Nafarroako Gobernuko kideen 
eserlekuak; beltzez, foru parlamentarienak. 
Goian, publikoarentzako eta hedabideentzako 
eserlekuak.

Nafarroako 
Parlamentuko 

Osoko 
Bilkuren 
aretoa.



•  Lehendakaritza, Justizia 
 eta Barne Departamentua

•  Ekonomia eta Ogasun Departamentua
 
•  Erakundeekiko Harremanetarako eta 
 Gobernuaren Eledunaren Batzordea

•  Toki Administrazioko Departamentua

•  Hezkuntza Departamentua

•  Osasun Departamentua

•  Landa Garapeneko eta Ingurumeneko 
 Departamentua
 
•  Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako 
 Departamentua

•  Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta 
 Turismoko Departamentua

•  Herri Lan, Garraio eta Komunikazio    
 Departamentua

•  Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza 
 Departamentua

•  Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentua

Kide anitzeko organo bat da, bere lehendakariaren 
zuzendaritzapean Nafarroako Foru Komunitatearen 
administrazioa zuzendu eta politika orokorra 
ezartzen duena. Gobernuko kideek –ezin dira zazpi 
baino gutxiago izan, ez eta hamaika baino gehiago 
ere– “kontseilari” edo “foru diputatu” izena daukate, 
lehendakariak hautatuak dira eta beren kudeaketa 
politikoaren gaineko erantzukizun solidarioa daukate 
Parlamentuaren aurrean. Foru Komunitateko 
administrazioak Gobernua, horren lehendakaria 
eta kontseilariak ditu organo goren, eta honako 
departamentu hauek osatua da:

Inbestidura-bilkuran Parlamentuak hautatua da. 
Bilkura horretan, lehendakaritzarako hautagaiak bere 
gobernu-programa agertzen du, eta, hautatua izan 
eta gero, Erregeak izendatzen du. Lehendakari gisa 
hautatua izateko, hautagaiak lehenbiziko bozketan 
gehiengo osoaren babesa lortu behar du (berrogeita 
hamar parlamentarien erdiak gehi bat), eta, bigarren 
bozketan, gehiengo soilarena (aldeko boto gehiago 

Gobernua Gobernuko Lehendakaria 
aurkako baino). Halako gehiengorik lortzen ez badu, 
beste hautagai-proposamenak izapidetuko dira. 
Lehenbiziko bozketatik hogeita hamar egun natural 
iragan eta hautagairik hautatu ez bada, Parlamentua 
desegin eta hauteskundeak deituko dira berriro. 
Nafarroako Gobernuko lehendakaria Foru 
Komunitatearen ordezkari gorena da, baita Estatuak 
Nafarroan duen ordezkari arrunta ere.

Nafarroako Gobernuko lehendakariak karguaren jabetza hartzeko ekitaldi instituzionala. Nafarroako Parlamentuak Gobernuko 
lehendakaria hautatzen du, eta azken horrek bere karguaren jabetza hartzen du Parlamentuko lehendakariaren aurrean, Nafarroako 
gizarteko erakundeen eta elkarteen ordezkari ugari ere bertaratzen direneko ekitaldi batean.



Antzinako Nafarroako Gorteetako hautestontziak.



Nafarroako Parlamentua



Nafarroak, bere historian zehar, zenbait ordezkaritza-erakunde izan ditu, 
erresuma zahar honen zuzendaritza politiko eta administratiboaren 
arduradunei erabakiak hartzeko eginkizunean lagundu dietenak. Horrela, 
iragandako mendeei begirada bat ematen badiegu, ikusiko dugu nola 
Nafarroak XIII. mendean, erresuma burujabe izan zen garaian, bere 
Gorteak eratu zituen, Nafarroako erregearen aholkularitza-lanetan hasiera 
batean aritutako “Errege-kuria” deiturikoaren ondorengo gisa. Gorte 
horietan esertzen ziren Erdi Aroko gizartea osatzen zuten hiru taldeen 
ordezkariak; alegia, elizgizonak, noblezia eta unibertsitateak. Nafarroako 
Gorteek iraun zuten baita Nafarroako erresuma 1512an Gaztelako 
koroan sartu ondoren ere, eta jadanik XIX. mendea hasita zegoenean 
egin zituzten azken bilkurak, 1828tik 1829ra bitartean iraungi ziren arte. 
Geroago, Foru Diputazioari zenbait arlotan aholku emateko organo bat 

eratu zen: Foru Kontseilu Administratiboa (1898-1979), zeinaren ondotik 
etorri baitzen, urtarrilaren 26ko 121/1979 Errege Dekretua onestearekin, 
lehen Parlamentu demokratikoa, nafarrek 1979ko apirilaren 3an hautatua. 
Nafarroako Foru Parlamentuak, zeina lau urterako (1979-1983) 
hautaturiko hirurogeita hamar parlamentarik osatzen baitzuten, 
merindadeka hautatuak, eginkizun gisa izan zuen oinarri batzuk 
prestatzea, Nafarroaren eta Estatuaren artean gaur egungo Nafarroako 
Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoa 
negoziatzeko balio izan zutenak. Legebiltzar horren ondorengoa da gaur 
egungo Nafarroako Parlamentua, Foru Hobetzeak arautzen duena eta 
jadanik zazpigarren legegintzaldian dagoena (1983-1987, 1987-1991, 
1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007 eta 2007-2011).

Nafarroako Parlamentuaren 
aurrekari historikoak

Antzinako Nafarroako Gorteen bilera. Nafarroako Parlamentuak 1984tik 2002ra bitartean izandako Osoko Bilkuren aretoa, 
Iruñeko Karlos III.aren etorbidean.

Nafarroako Parlamentuaren lehenbiziko 
administrazio-egoitza, Iruñeko Arrieta kalean.

Foru Parlamentuak 1979tik 1983ra bitartean 
izandako Osoko Bilkuren aretoa. Lehenagoko 

Foru Kontseilu Administratiboaren bileretarako 
egoitza izan zen.



Nafarroako herritarrek eskubidea dute arazo publikoen 
defentsarako beren ordezkariak hautatzeko. Printzipio horretatik 
abiaturik baieztatzen da Nafarroako Parlamentuak Nafarroako 
herria ordezkatzen duela. Parlamentuaren erabakiak Nafarroako 
herriaren borondatearen agerpen dira; hain zuzen, herri 
horrek, bere ordezkarien bitartez, berarengan eragina duten 
gai politikoetan parte hartzen du. Horrela, bada, eztabaida 
eta bozketetan, Parlamentuko kideek beren hautesleen iritzia 
adierazten dute. Hautesle horiek dira subiranotasunaren 
titularrak, eta parlamentariek haien izenean betetzen dituzte 
ardurapean dauzkaten eginkizunak.

Lau urtean behin, sufragio unibertsalez (alegia, hauteskunde-
erroldan sarturik dauden hemezortzi urtez gorako nafar 
herritarren parte-hartzearekin), hauteskundeetarako deialdia 

egiten da, eta horien bitartez nafar herritarrek beraiek 
erabakitzen dute nortzuk izanen diren parlamentari izatera 
iritsiko diren berrogeita hamar 
pertsonak.

Botoa “askea” da, nafar 
bakoitzaren nahiaren 
adierazpena den aldetik; 
“sekretua”, horrela bermatu 
ahal izateko boto-eskubidea 
inolako hertsapenen 
eraginpean ez dela baliatzen; 
guztientzat “berdina”, inolako 
bereizketa eta bereizkeriarik 
gabekoa; eta “zuzenekoa”, 
boto-txartelaren bidez 
adierazten baita hauteskundeetara aurkezturiko hautagaitzetako 
baten aldeko erabaki pertsonala. Horrenbestez, lau urtean behin 
maiatzeko azken igandean hautestontzietara joateko deiarekin 
egiten diren hauteskundeetan nafar herritarrek parte hartzea da, 
eskubide indibidual bat izateaz gain, abagunerik zuzenekoena, 
beren ordezkarien bidez Nafarroako Gobernuarengan eragina 
izanen duten erabakietan esku hartzeko.
Parlamentua berrogeita hamar foru parlamentariz osatua da, 
eta haiek, Nafarroako herriaren ordezkari diren aldetik, zenbait 
prerrogatiba dauzkate hala ordezkaritza-eginkizuna nola 
antolamendu juridikoak ezartzen dizkien gainerako eginkizunak 
aurrera eramateko. Horrela, Nafarroako Parlamentuko kideek ez 
dute inolako auzitegiren aurrean erantzun beharko, ezta kargua 
utzi ondoren ere, beren zereginetan jardutean adierazitako 
iritziei dagokienez, ez eta bilkuretan emandako botoari 
dagokionez ere. Gainera, foru parlamentariak ezin dira atxilotu 
Nafarroan eginiko delituengatik, salbu eta ageri-ageriko delitu 
baten kasuan, eta orduan ere Nafarroako Auzitegi Nagusiak 

Botereak eta eskumenak

Nafarrak ordezkatzen dituen 
legebiltzar bat

ebatziko du afera, ez beste inork. Delitua Nafarroatik kanpo egin 
bada, erantzukizun penala Auzitegi Goreneko sala eskudunak 
ebatziko du.
Ezarrita dauzkaten eginkizunak behar bezala betetze aldera, 
foru parlamentariek beharrezkoa zaien laguntza jasotzen dute, 
bai eta informazio nahiz dokumentazioa ere, Parlamentuko 
zerbitzuen edo beren parlamentu-taldeen bitartez. Horrez 
gain, beren eginkizunak betetzeko behar dituzten datu eta 
informazioak eskatu ahal dizkiete Nafarroako administrazio 
publikoei. Halaber, beren jarduna nolakoa den, ordainsari bat 
jasotzen dute: lanaldi osokoa, lanaldi ez osokoa, edo bilkuretara 
bertaratzen diren aldien araberakoa.
Bestalde, foru parlamentariek eskubide eta betebeharra 
daukate joateko, hizpide eta boto ahalmenarekin, kide direneko 
parlamentu-organoen bilkuretara, bai eta gutxienez batzorde 
bateko kide izateko eskubidea ere. Parlamentuko kideek zintzo 
bete behar dituzte beren karguari dagozkion betebeharrak, eta 
konpromiso hori hartzen dute, hain zuzen ere, hitz eman edo 
zin egiten dutenean betiere errespetatuko dutela Nafarroako 
foru araubidea eta men eginen dietela Konstituzioari eta legeei. 
Arau-onarpen hori adierazten dute legegintzaldiaren hasieran 
Legebiltzarra eratzen denean, edo, bestela, karguaren jabetza 
legegintzaldian zehar hartzen dutenean.

Eserlekua, megafonia- eta bozketa-sistemaz hornitua.

Mintzatokia.

Osoko Bilkurako bozketa-panela.



Parlamentuak Nafarroako 
legeak egiten ditu

Gizarte demokratikoetako botere legegile, betearazle eta judizialaren 
banaketarako eta orekarako sistema tradizionalean, Parlamentuari 
ematen zaio erkidego bat antolatu behar duten legeak onesteko 
ahalmena; horregatik, erakunde honi “legebiltzar” ere deitu ohi 
zaio. Foru Komunitatearen esparruan, eginkizun hori Nafarroako 
Parlamentuari dagokio: Nafarroaren eskumenekoak diren arloak 
arautzen dituzten testuei foru legeen maila ematen die –izen hori 
dute Parlamentuak onesten dituen arauek–.

Arlo zehatzetarako eta epe jakin baterako, Parlamentuak legegintza-
ahalmena Foru Diputazioaren esku utz dezake. Eskuordetze horren 
barnean ez dira inola ere sartuko halako legeak non, onetsiak izateko, 
gehiengo osoa beharrezko dutela espresuki adierazten duten.

Gai bat lege bitartez arautua izatera iritsi ahal izateko, beharrezkoa 
da ekimena honako hauetakoren batena izatea: Nafarroako 
Gobernuarena (kasu horretan Parlamentuan foru lege proiektu 
bat aurkeztuko du), foru parlamentariena, edo merindade bateko 
udalerri-kopuruaren herena eta bertako zuzenbidezko populazioaren 
ehuneko berrogeita hamar gutxienez ere biltzen duten Nafarroako 
udalena (kasu horietan, parlamentarien nahiz udalen ekimena 
foru lege proposamen baten bitartez gauzatuko da). Nafarroako 
herritarrek ere ekimenak aurkez ditzakete Parlamentuan, baldintza 
batzuk betetzen badituzte eta proposamenak zazpi mila sinaduraren 
babesa baldin badauka.

Testu bat Parlamentura iristen denetik, zenbait fase dituen prozedura 
bat dago hori izapidetzeko, eta, lege bihurtu aurretik, fase horiek 
gainditu beharko ditu. Lehendabizi, Mahaiak eta Eledunen Batzarrak 
erabakitzen dute foru lege proiektu edo proposamena izapidetzeko 

Lege bat nola egiten den
Parlamentuan lege bat izapidetzeko prozedura

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea (orobat argitaratzen da 
Estatuko Aldizkari Ofizialean eta Nafarroako Parlamentuko Aldizkari 

Ofizialean)

• Zuzenketak aurkezteko epea 15 egunekoa, luzagarria

BATZORDEKO EZTABAIDA
Lan-taldea (txostena)

BATZORDEAREN IRIZPENA
PARLAMENTUKO OSOKO BILKURAN EZTABAIDATZEA

LEGE ONETSIA

Nafarroako Gobernuko lehendakariak aldarrikatzen du, Erregearen izenean 

Ekimena

· Nafarroako
Parlamentuan sartzea

· Izapidetzeko onartzea
(Mahaiak eta Eledunen Batzarrak)

Nafarroako Gobernua

FORU LEGE PROIEKTUAK

Nafarroako Parlamentuko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea

· Foru parlamentariak
· Parlamentu-taldeak
· Nafarroako Udalak

· Herritarrak

FORU LEGE PROPOSAMENAK

· Nafarroako Parlamentuko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea

· Nafarroako Gobernuaren irizpidea,
proposamena izapidetzeari buruzkoa

· Parlamentuko Osoko Bilkurak
aintzat hartzea



ea onartuko duten, hori aztertu beharko duen parlamentu-batzordea 
zehazten dute eta Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadila 
agintzen dute, parlamentari guztiek horren berri izan dezaten. 
Argitaratzen den unetik aurrera, gutxienez hamabost eguneko epea 
ezartzen da (prozedura berezietan eta presakoetan izan ezik, kasu 
horietan epearen iraupena aldatu egiten baita), parlamentu-taldeek 
eta parlamentariek, beren izenean, zuzenketak eta aldaketak aurkez 
diezazkioten proiektuari. Zuzenketak testu osoari aurkezturikoak 
izan daitezke: ordezko proiektu bat proposa dezakete edo, besterik 
gabe, testua Gobernuari itzul dakiola eska dezakete.  Zuzenketak 
Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira.

Proiektu bati osoko zuzenketa aurkezten bazaio, zuzenketa 
hori Parlamentuaren Osoko Bilkuran eztabaidatzen da. Osoko 
zuzenketa bat onesten bada, proiektua baztertua geratzen da, eta 
Parlamentuko lehendakariak Nafarroako Gobernukoari horren berri 
ematen dio; ez bada onesten, proiektuak Parlamentuko izapidetzea 
jarraituko du, eta Batzordean eztabaidatuko da, zuzenketekin batera. 
Batzordeak irizpena prestatuko du, zeina, geroago, Legebiltzarraren 

Osoko Bilkurak onetsi eginen baitu. Parlamentuko lehendakariak 
Gobernuko lehendakariari bidaliko dio foru legearen behin betiko 
testua, Erregearen izenean aldarrikatzeko eta bai Nafarroako bai 
Estatuko Aldizkari Ofizialetan argitaratzeko. 

Parlamentuak Nafarroako 
aurrekontuak onesten ditu

Nafarroako aurrekontu orokorrak dira foru administrazioaren gastuak 
eta mantentzeko behar dituen sarrerak ezartzen dituen legea; 
Parlamentuak onetsi behar ditu aurrekontu horiek. Hain zuzen ere, 
eginkizun horretan datza Parlamentuak erkidegoko zuzendaritza 
politiko eta administratiboan duen esku-hartzerik nagusienetakoa. 
Aurrekontuak beharrezkoak dira gobernu-jardunerako, eta horiek 
Parlamentuak soilik baimen ditzake.

Foruaren Hobetzeak ezartzen duenez, Nafarroako Gobernuari 
dagokio aurrekontuak egin eta Parlamentuari aurkezteko ekimena. 
Proiektu hori lehentasunez izapidetzen da, eta bere eztabaida
arautzen duten berariazko arauak ezartzen dira.

Nafarroako Comptos Ganbera 

Bestalde, Gobernuak, ekitaldi bakoitza amaitzen denean, 
Parlamentuari adierazten dio, kontu orokorrak aurkeztuz, zer jarduera 
ekonomiko izan duen eta, halaber, aurrekontuen betetzea zertan 
den. Kontu orokorrak foru lege bidez onesteko, beharrezkoa da 
aldez aurretik Comptos Ganberak irizpen bat egitea. Hain zuzen 
ere, Comptos Ganberak, Nafarroako Parlamentuaren menpeko 
organo tekniko fiskalizatzailea den aldetik, kontu horiei buruzko 
azterketa-txosten bat egiten du, parlamentarientzat lagungarri dena 
beren iritzia sortu eta garatzeko. Horrez gain, Nafarroako Comptos 
Ganberak (www.cfnavarra.es/camara.comptos) Nafarroako udal eta 
kontzejuen kontu eta kudeaketa ekonomikoari buruzko txostenak 
egiten ditu, eta Kontu Epaitegiari bidaltzen dizkio; izan ere, epaitegi 
horri dagokio funts publikoak erabiltzen dituztenek izan dezaketen 
kontabilitate-erantzukizuna eskatzea.

Nafarroako Foru Ogasunaren eraikina, Iruñeko Karlos III.aren 
etorbidean.

Nafarroako Parlamentuak onetsitako Nafarroako aurrekontuen 
eta kontuen liburuak.

Nafarroako Comptos Ganberaren egoitza, Iruñeko Ansoleaga 
kalean.



Nafarroako Gobernuko kideak Parlamentuko Osoko Bilkuretara joaten dira, eta bertan erantzuten diote 
legebiltzarkideek aurrera eramandako kontrol-eginkizunari. Irudian, Nafarroako Gobernuko kideen eserleku granateak.



Nafarroako Parlamentuak 
Nafarroako Gobernua kontrolatu 
eta gobernu-jardueraren 
zuzendaritza politikoan esku 
hartzen du

Nafarroako Gobernuaren jardunak betiere izan behar du bera hautatu 
duen Parlamentuaren babesa. Horretarako, Parlamentuak, nafar guztien 
interesekoak diren gaiak arautze aldera Gobernuak bultzatzen dituen 
legeak onesteaz gain, Gobernuaren jarduerak kontrolatzeko tresnak ere 
baditu, haien bilakaeran eta garapenean parte hartu ahal izateko.

Parlamentuak bere eginkizunak burutzeko beharrezko duen 
informazioa eska diezaioke Gobernuari, bai eta kontseilariak 
Legebiltzarreko organoen aurrean ager daitezen eskatu ere. Agerraldi 
horien helburua da kontseilariei galderak edo jabeldurak egin 
ahal izatea edo zuzeneko informazioa eskuratzea administrazioko 
departamentuen jarduerarekin zerikusia duten gaurkotasuneko gaiei 
buruz.

Parlamentuak, gainera, baditu bi tresna Gobernuaren jarduna 
kontrolatzeko, eta horiek erkidegoaren zuzendaritza politikoan parte 
hartzea ahalbidetzen diote Parlamentuari: bata zentsura-mozioa da, 
zeinaren bidez Legebiltzarrak babesa ematen baitie beste hautagai 
eta programa bati Gobernuko lehendakari izateko; bigarrena, berriz, 
konfiantza-eskaera da, zeinetan Gobernua aplikatzen ari den programa 
berretsi edo, bestela, Gobernua ordezten baita. 

Bi egintza horien bitartez, Parlamentuak erantzukizun politikoa 
eskatzen dio Gobernuko lehendakariari. Zentsura-mozioa gutxienez 
ere Parlamentuko kideen bosten batek proposatu beharko du, eta 
Gobernuko lehendakaritzarako ordezko hautagai bat aurkeztu behar 
du. Onetsia izateko, Legebiltzarreko kideen gehiengo osoak (26 
parlamentari) aldeko botoa eman beharko dio. Zentsura-mozioa 
onesten bada, Gobernuko lehendakariak bere dimisioa aurkeztuko du, 

eta Nafarroako Parlamentuko lehendakariak horren berri emanen dio 
Erregeari, proposaturiko hautagaia izendatzeko.
Foru Diputazioko lehendakariak, bestalde, zilegi du bere jarduketa-
programari buruzko konfiantza-eskaera Parlamentuaren aurrean 
aurkeztea. Lehendakariak konfiantza lortzen du baldin eta 
parlamentarien gehiengo soilaren babesa (aldeko boto gehiago, 
aurkakoak baino) lortzen badu; ez badu lortzen, Parlamentuak 
konfiantza ukatzen badio, lehendakariak dimisioa aurkeztuko du eta 
beste lehendakari bat hautatzeari ekinen zaio. 

Bestelako eginkizunak:

  Parlamentuak legitimazioa dauka Konstituzio Auzitegiari 
konstituziokontrakotasun-errekurtsoak aurkezteko.

  Parlamentuak hautatzen du Nafarroari, Foru Komunitatea den aldetik, 
dagokion senataria.

  Parlamentuak hautatzen du Nafarroako Comptos Ganberako 
lehendakaria.

  Nafarroako Gobernuak, Nafarroako foru araubidearen osotasuna 
zaintzea dagokion aldetik, Parlamentua informatu behar du gerta litekeen 
edozein kontraforuri buruz.

  Parlamentuak erabakia hartzen du Foru Diputazioari zor publikoa 
jaulki, abalak eratu eta maileguak hartzeko baimena emateaz.

  Foru Diputazioaren eta Estatuaren arteko hitzarmenak nahiz Foru 
Diputazioaren eta autonomia erkidegoen artekoak sinatu aurretik, 
Parlamentuak bere iritzia eman behar du. 

  Parlamentuak baimena eman behar dio Foru Diputazioari, hark 
gauzatu ahal izateko ekimen bat zeinaren bidez lortu nahi baita Estatuak 
Nafarroari transferitu, eskuordetu edo esleitzea Foru Hobetzean jaso 
gabeko beste ahalmen eta eskumen batzuk.

  Nafarroak Euskal Autonomia Erkidegoarekin bat egiteko ekimena –bai 
eta, kasua bada, aipatutako erkidego horretatik bereiztekoa ere– aurrera 
eramateko eskumena duen foru organoa da Parlamentua.

  Parlamentuak Gorte Nagusietan lege proposamenak aurkez ditzake.

Arartekoa

Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoa (www.defensornavarra.
com) Nafarroako Parlamentuaren goi mandataria da, Parlamentuak 
hautatua, Konstituzioak eta Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri 
eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoak babesturiko eskubide eta 
askatasunak defenditzeko eta hobeki babesteko. Bere eginkizun 
nagusia da herritarrak administrazioaren balizko abusu eta akatsen 
aurrean babestea.

Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoak ahalmena dauka 
honakoei ikuskapenak egiteko: Foru Komunitateko administrazioa, 
haren erakunde autonomoak, sozietate publikoak, haren menpeko 
gainerako ente publikoak, Nafarroako toki entitateak, beren 
erakunde autonomoak, sozietate publikoak eta haien menpeko 
gainerako erakunde publikoak, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri 
eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoko 46. artikuluak ezarritako 
eskumen-eremuan, Parlamentuaren administrazioa eta Nafarroako 
Parlamentuak sortutako erakundeen jarduera administratiboa, 
pertsona fisiko edo juridikoek administrazio-emakida baten 
bitartez kudeaturiko zerbitzuak eta, oro har, zerbitzu publiko batean 
diharduen edozein erakunde edo entitate, pertsona juridiko nahiz 
fisiko, Parlamentuak hautatua.

Foru Komunitateko Arartekoaren egoitza, Arrieta kalean.



Equatie velis at augait velit eummod ex exer sed Vullan ea faciliq uipisit nullan er susto
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Nafar herritarrek 
Parlamentuaren egoitza 
bisitatzen dute, non 
parlamentu-jarduera eta 
erakundearen 
antolaketa eta 
eginkizunak ezagutzeko 
aukera baitaukate. 
Parlamentuak 
gizartearengana iristea 
lortzen du bertako 
bilkuretara joaten diren 
hedabideen 
laguntzarekin, bai eta 
bere argitalpen ofizialen 
bitartez eta 
Legebiltzarreko 
organoek onetsiriko foru 
legeen eta harturiko 
erabakien multzoa 
jasotzen duten liburuak 
argitaratuz ere.



Parlamentuaren autonomia

Parlamentuak autonomia dauka gainerako erakundeekiko; hori dela-
eta, bere Erregelamendua eta barne-funtzionamendua antolatzen 
duten arauak egiten ditu, eta urtero dituen beharrizanei eta jarduerei 
erantzuteko behar dituen aurrekontuak onesten ditu. 
Bere bilerak urtero bi bilkuralditan egiten ditu: otsailetik ekai-
nera bitarteko hilabeteetan eta irailetik abendura bitartekoetan. 
Parlamentuak bilkura arruntak egiten ditu, normalki astelehenetik 
ostiralera. Salbuespen gisa, bilkura bereziak ere egin ahal ditu, 
bilkuraldietatik kanpo. Urtean ezin dira egin hamasei osoko bilkura 
baino gehiago. 

Parlamentuko lanen publizitatea

Parlamentuko lanei gardentasunaren eta publizitatearen printzipioak 
aplikatzen zaizkie. Parlamentuko Osoko Bilkurak publikoak dira, 
Erregelamenduak berariaz adierazitako kasuetan izan ezik, 
eta batzordeen bilerak ez dira publikoak, baina hedabideen 
ordezkariek baimena daukate bertara joateko. Horrenbestez, 
Nafarroako herritarrek aukera daukate zuzenean jakiteko, aipaturiko 
hedabideetan argitaratutakoaren bidez edo Parlamentuaren 
argitalpen ofizialak irakurriz (Nafarroako Parlamentuaren Aldizkari 
Ofiziala eta Bilkura Egunkaria), landutako gaietan zer erabaki hartu 
diren eta zer iritzi daukaten parlamentariek.

Legebiltzarreko organoetan eztabaidatu beharreko proiektu, ekimen 

eta dokumentuak, bai eta hartutako erabakiak ere, Nafarroako 
Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira. Parlamentariek 
eztabaidetan eginiko mintzaldiak beren horretan jasotzen dira 
Bilkura Egunkarian.

Parlamentu-taldeak

Parlamentariak parlamentu-taldeetan biltzen dira beraien 
eginkizunak betetzeko. Parlamentu-taldeak dira kidetasun 
programatiko eta ideologikoaren arabera eraturiko elkarteak, eta 
hauteskundeetara aurkeztutako eskaintza politikoei bana dagokie. 
Parlamentu-taldeak gutxienez ere hiru kidez osatuta daude, 
eta alderdi politiko, hauteskunde elkargo edo koalizio batek ere 

ezin izanen du parlamentu-talde bat baino gehiago osatu. Gaur 
egungo parlamentarismoan, parlamentu-taldeak Parlamentuaren 
jardueraren ardatz dira, Konstituzioak alderdi politikoei ematen 
dien protagonismoaren ondorioz. Alderdiek beren ordezkaritza-
eginkizuna parlamentu-taldeen bitartez eramaten dute aurrera 
parlamentuetan. 

Legebiltzarreko Askotariko Taldearen barruan sartzen dira beste talde 
batean ez dauden parlamentariak eta hauteskundeetan bi eserleku 
baino gehiago lortu ez dituzten alderdi politikoetako parlamentariak.

Mahaia

Hauteskundeen ondoren Parlamentuak bere eraketarako egiten duen 
lehenbiziko bilkuran Legebiltzarreko Mahaia hautatzen da, zeinak 
eginkizun gisa baitauka Parlamentuko gainerako organoen lanaren 
zuzendaritza, eztabaidarako aurkezten diren gaiak izapidetzea eta 
Parlamentuaren jardunaren administrazio-zeregin arruntak betetzea. 
Horrez gain, Mahaiaren eginkizuna da Parlamentua ordezkatzea 
Legebiltzarraren presentzia eduki behar duten ekitaldi ofizialetan.

Mahaiak honako kideak ditu: Parlamentuko lehendakaria, bi 
lehendakariorde eta bi idazkari.
 

– Lehendakaria Legebiltzarraren ordezkaria da, bertako lanen 
bilakaera zaintzen du eta ahalmena dauka erregelamendua 
zalantza-kasuetan interpretatzeko eta hura betearazteko. Foru 
parlamentarien artetik gehiengo osoz hautatua da, lehen bozketan, 
eta horrelako gehiengorik lortzen ez bada, hautatua izanen da 
bigarren bozketa batean boto gehien lortzen dituena lehen bozketan 
babesik handiena lortu duten bi hautagaien artetik.

Nafarroako Parlamentuaren 
antolaketa

Parlamentuak bere erregelamendu berariazkoa onesten du, 
zeinak ezartzen baitu zein diren Parlamentuaren funtzionamendu 
eta antolamendua.



– Lehen eta bigarren lehendakariordeek hurrenkera horretan 
ordezten dute lehendakaria eta bere eginkizunak hartzen, 
lehendakaria kanpoan dagoenean edo lehendakari-postua hutsik 
dagoenean. Lehen eta bigarren idazkariek lehendakariari laguntzen 
diote Parlamentuko bilkura eta lanetan.

Eledunen Batzarra

Eledunen Batzarra da Legebiltzarreko Mahaiari laguntzen dion 
zuzendaritza-organo bat, zeinean parlamentu-talde bakoitza 
eledun baten bidez ordezkatua dagoen. Eledunek parte hartzen 
dute Parlamentuko lan eta aferen bideraketak merezi duen 
iritzi politikoaren sorkuntzan. Eledunen Batzarrean, erabakiak 
boto ponderatuaren sistemari jarraituz hartzen dira; hau da, 
parlamentu-talde bakoitzak zenbat parlamentari, hainbeste boto 
dauzka haren eledunak. Horrez gain, organo honi dagokio, besteak 
beste, Legebiltzarreko aurrekontuak eta kontuak onestea, bai eta 
adierazpen instituzionalak egitea ere.

Batzordeak

Batzordeak dira Legebiltzarraren osaera proportzio berean 
ordezkatzen duten kideez osaturiko organoak. Eginkizun gisa dute 
Osoko Bilkurak berretsi beharreko gaiak prestatu eta eztabaidatzea, 
foru lege proiektuei buruzko irizpenak emanez; halaber, mozioei 
buruzko eztabaidetan erabakiak onesten dituzte, eta, parlamentariek 
betetzen duten kontrol-eginkizunaren esparruan, agerraldiak egitera 
etortzen diren Gobernuko kontseilariekin informazio-bilkurak egiten 
dituzte.
 

Batzordeak hamahiru kidez daude osatuta (bost, “Unión del Pueblo 
Navarro” parlamentu-taldekoak; hiru, “Nafarroa Bai” taldekoak; beste 

hiru, “Socialistas del Parlamento de Navarra” parlamentu-taldekoak; 
bat, “Convergencia de Demócratas de Navarra “ foru parlamentarien 
elkartekoa; eta bat, “Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker 
Batua” foru parlamentarien elkartekoa). Nafarroako Parlamentuko 
batzorde arruntak honakoak dira:

 
– Foru Araubideko Batzordea
– Lehendakaritza, Justizia eta Barne Batzordea
– Ekonomia eta Ogasun Batzordea
– Erakundeekiko Harremanetarako eta Gobernuaren Eledunaren    
    Batzordea 
– Toki Administrazioko Batzordea
– Hezkuntza Batzordea
– Osasun Batzordea
– Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Batzordea
– Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Batzordea
– Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismoko Batzordea
– Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Batzordea
– Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza Batzordea
– Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Batzordea
– Erregelamendu Batzordea 
– Eskarietarako Batzordea

Aipaturikoez gain, Parlamentuko Osoko Bilkurak beste batzorde batzuk 
ere sor ditzake, bai eta batzorde bereziak ere (gaur egun Bizikidetasun 
eta Nazioarteko Elkartasun Batzordea dago), gai zehatzak jorratzekoak, 
xedetzat daukaten eginkizuna bukatu bezain laster iraungitzen direnak. 
Bestalde, Parlamentuko Osoko Bilkurak zilegi du interes publikoko 
edozein aferatarako ikerketa-batzordeak sortzeko erabakia hartzea.

Osoko Bilkura

Osoko Bilkura, berrogeita hamar parlamentariek osatua, 
Parlamentuaren ordezkari gorena da. Erabakiak hartzen ditu 
bere kide guztien partaidetzarekin; horregatik, Legebiltzarraren 
nahiaren adierazlerik zuzenena dela esan daiteke, bai eta, duen 
ordezkaritzarengatik, Nafarroako herriarena ere.

Horregatik beragatik, Parlamentu orotan, Osoko Bilkuren aretoa munta 
berezikoa izan ohi da, erakundearen biltzar-izaeraren erakusgarri goren 
bihurtzen baita, zeinean, bilkurarako deialdia tarteko, ordezkarien 
multzo osoak nafar guztien izenean hartzen baititu bere erabakiak. 
Osoko Bilkuren aretoan, berrogeita hamar parlamentariek beren 
eserlekuak parlamentu-taldeen arabera esleituta dauzkate. Nafarroako 
Gobernuko kideak eta bere lehendakaria bilkuretara joaten dira 
Legebiltzarraren aurrean gai bat defendatu behar dutenean, eta 
lehentasunezko tokia daukate Osoko Bilkuren aretoan.

"Unión del Pueblo 
Navarro" parlamentu-
taldea

"Nafarroa Bai" 
parlamentu-taldea

"Socialistas del Par-
lamento de Navarra" 
parlamentu-taldea

"Convergencia de De-
mócratas de Navarra" 
foru parlamentarien 
elkartea

"Izquierda Unida de 
Navarra-Nafarroako 
Ezker Batua" foru 
parlamentarien elkartea

Batzordeen osaera.
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Osoko Bilkurari dagokio foru legeak onestea, bai batzordeen aldez 
aurreko irizpena beharrezkoa dutenak, bai zuzen-zuzenean Osoko 
Bilkuran eztabaidatzen direnak ere. Baimena ematen du Estatuarekin 
edo autonomia erkidegoekin Nafarroako Gobernuak sinatu behar 
dituen hitzarmenetarako, eta interes publikoko aferei buruzko 
adierazpen instituzionalak onesten ditu. Osoko bilkuran egiten da, 
halaber, Gobernuaren jardueraren kontrola, mozioak eztabaidatuz 
eta jabeldura nahiz galderak aurkeztuz. Osoko Bilkurak, horrez gain, 
Nafarroako Gobernuko lehendakaria hautatzen du. Azken finean, 
Legebiltzarreko Osoko Bilkurari gordetzen zaizkio parlamentu-
jardueraren eginkizunik behinenak.

Batzorde Iraunkorra

– Batzorde Iraunkorrak eginkizun gisa dauka Nafarroako 
Parlamentuaren zereginez arduratzea Parlamentua bilduta 
ez dagoenean; alegia, bi bilkuraldiren artean (urtarrilean 
eta uztail-abuztuan) eta hauteskundeetarako deia egitearen 
ondorioz Legebiltzarra desegiten denean. Organo hau existitzeak 
Parlamentuaren iraunkortasun-borondatea agerian jartzen du. Kontuan 
hartu behar da Parlamentuaren eginkizunak soil-soilik bertako 
organoek bete ditzaketela. Ohiz kanpoko eta premiazko beharrizanak 
justifikatzen ditu Batzorde Iraunkorraren jarduerak. Behar geroraezinak 
izan behar dute kasu guztietan, parlamentari berriek hauteskundeen 
ondoren beren postuen jabetza hartu arte edo bilkuraldi berria hasi 
arte itxaroteko modua ematen ez dutenak.

Nafarroako Parlamentuko lehendakaria da Batzorde Iraunkorreko 
lehendakari; hizpidea du, baina ez botorik. Batzordearen gainerako 
kideak hamahiru parlamentari dira, eta parlamentu-talde bakoitzak 
duen parlamentari-kopuruaren araberako ordezkaritza daukate. 
Batzorde arruntetako parlamentari-banaketa berbera dauka Batzorde 
Iraunkorrak.

Parlamentuko lehendakaria eta Mahaiko kideak, bi legelarirekin batera, Osoko Bilkuran.

Batzorde baten bilera, Parlamentuaren egoitzak 
dauzkan bi batzorde-aretoetako batean.

Mahaiak eta Eledunen Batzarrak astelehenero egiten dute bilera, 
parlamentu-ekimenen izapidetzea erabakitzeko eta Legebiltzarreko 
organoen bilera-egutegia onesteko.



Foru Komunitatearen egoerari buruzko eztabaida Parlamentuan, Osoko 
Bilkurako eta Gobernuko kideak bertan daudela.



Nafarroako Parlamentuaren osaera. VII. legegintzaldia (2007-2011)



Nafarroako Parlamentuaren zazpigarren legegintzaldirako 
hauteskundeak 2007ko maiatzaren 27an egin ziren. Zazpi 
hautagaitza aurkeztu ziren, eta honako emaitzak lortu zituzten:

Nafarroako Parlamentua 2007ko 
ekainaren 20an eratu zen, eta VII. 
legegintzaldiari ekin zion.

* Eserleku bat lortzeko, gutxienez ere boto baliodunen ehuneko hiru lortu behar da.

Boto-banaketa Eserleku-banaketa

Nafarroako Parlamentuko Mahaia:
– Lehendakaria: Elena Torres Miranda
– Lehen lehendakariordea: Jesús Javier Marcotegui Ros
– Bigarren lehendakariordea: Koldo Amezketa Díaz
– Lehen idazkaria: Ana Figueras Castellano
– Bigarren idazkaria: Jose Andrés Burguete Torres

Parlamentu-taldeen eta foru parlamentarien elkarteen eledunak
– Unión del Pueblo Navarro parlamentu-taldea: Carlos García Adanero
– Nafarroa Bai p.-t.: Patxi Zabaleta Zabaleta
– Socialistas del Parlamento de Navarra p.-t.: Roberto Jiménez Alli
– Convergencia de Demócratas de Navarra foru p. e.: Juan Cruz Alli Aranguren
– Izquierda Unida-Ezker Batua foru p. e.: Ion Erro Armendáriz

Unión del Pueblo Navarro

Nafarroa Bai hauteskunde-koalizioa

Partido Socialista de Navarra

Convergencia de Demócratas de Navarra

Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua

Nafarroako Ordekaritza Kanabikoa

Euskal Herriko Karlista Alderdia (EKA)

Hautagaitza Botoak %  Eserlekuak

139.132

77.872

74.158

14.412

14.337

4.705

541

42,19

23,62

22,49

4,37

4,35

1,43

0,16

22

12

12

2

2

-

-



Parlamentu-taldeak

Nafarroako Parlamentuan hiru parlamentu-talde eta foru 
parlamentarien bi elkarte daude. Hona beren izenak eta osaera:

– Unión del Pueblo Navarro parlamentu-taldea: Miguel Sanz 
Sesma, Alberto Catalán Higueras, Jesús María Pajares Azpíroz, Javier 
Caballero Martínez, Carlos García Adanero, Sergio Sayas López, Reyes 
Carmona Blasco, Jerónimo Gómez Ortigosa, Faustino León Chivite, 
Amaya Otamendi Claramunt, Eradio Ezpeleta Iturralde, Jesús Javier 
Marcotegui Ros, Concepción Mateo Pérez, Josefina Bozal Bozal, 
Esteban Garijo Pérez, Pedro Eza Goyeneche, Luis María Valero Erro, 
María del Carmen Ferrer Cajal, José Antonio Rapún León, María 
Josefa Vidorreta Alfaro, Ramón Casado Oliver eta Carmen María 
González García.

– Nafarroa Bai parlamentu-taldea: Patxi Zabaleta Zabaleta, 
Maiorga Ramírez Erro, Asun Fernández de Garaialde y Lazkano, María 
Luisa Mangado Cortes, Txentxo Jiménez Hervas, Ioseba Eceolaza 
Latorre, Koldo Amezketa Díaz, José Ángel Agirrebengoa Imaz, 
Nekane Pérez Irazabal, Paula Kasares Corrales, Patxi Telletxea Ezkurra 
eta Aitor Etxarri Pellejero.

– Socialistas del Parlamento de Navarra parlamentu-taldea: 
Elena Torres Miranda, Samuel Caro Sádaba, María Gracia Iribarren 
Rivas, José Luis Izco Biarge, Amanda Acedo Suberbiola, Román 
Felones Morrás, María Victoria Arraiza Zorzano, Roberto Jiménez 
Alli, Juan José Lizarbe Baztán, María Victoria Chivite Navascués, José 
Javier Monzón Romé eta José María Vázquez Royo.

– Convergencia de Demócratas de Navarra foru 
parlamentarien elkartea: Juan Cruz Alli Aranguren eta José 
Andrés Burguete Torres.

– Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua foru 
parlamentarien elkartea: Ion Erro Armendáriz eta Ana Figueras 
Castellano.

– Gobernuko kideak Osoko Bilkuren aretoko mahaiaren osaera eta eserlekuen banaketa.



Nafarroako Parlamentuaren 
egoitza berria

Nafarroako Parlamentuak berariazko egoitza dauka 2002. urtearen 
amaieraz geroztik, XIX. mendearen bukaera aldera Sarasate 
Pasealekuaren mutur batean eraikitako Justizia Jauregi zaharraren 
eraikina eraberritu zenetik. Aipaturiko eraikina 1890etik 1898ra 
bitartean altxatua izan zen, Julián Arteaga udal-arkitektoaren 
proiektu bati jarraituz, Iruñeko Lurralde Entzutegiaren egoitza izateko, 
Erdi Aroko hiri zaharra eta Lehen Zabalgunea elkartzen ziren gunean.

Iruñeko Udalak 1888an erabaki zuen Ziudadelako bastioirik 
zaharrenak eraistea, erabilera zibil eta militarrerako bost etxe-uharte 
eraikitzeko xedez. Sarasate Pasealekutik hurbilen zegoen orubean, 
Nafarroako Jauregiaren aurrez aurreko muturrean alegia, Justizia 
Jauregia eraiki zen. 

Parlamentu berriak jatorrizko eraikinaren kanpo-egiturari eutsi dio, 
XIX. mendeko arkitektura eklektikoaren adibiderik onenetakoa baita. 
Barnealdea zeharo birmoldatua izan da Nafarroako Parlamentuaren 
egoitza izateko. Inaugurazio ofiziala 2002ko abenduaren 4an izan 
zen, eta Juan Carlos eta Sofia errege-erreginak bertan izan ziren.

Alfredo Sadaren eskultura bat, Parlamentuaren egoitzako alde 
batean.

Egoitzaren barnealdeko kristalezko itxitura.

Egoitzaren barnealdearen ikuspegia.



Nafarroako Parlamentuko 
zerbitzuak:

Nafarroako Parlamentuak bere eginkizunak betetzeko beharrezkoak 
diren baliabide pertsonal eta materialak dauzka; batez ere, zerbitzu 
teknikoak, dokumentaziokoak eta aholku-emaileak.

– Legelari nagusiak –idazkari nagusi ere badena– aholkularitza 
juridikoa, teknikoa eta administratiboa ematen die lehendakariari 
eta Parlamentuko gainerako organoei; horrez gain, Legebiltzarreko 
zerbitzu administratiboak zuzentzen ditu eta haien gaineko 
erantzukizuna dauka.

Parlamentuko administrazio-egitura honako zerbitzuetan banatuta 
dago:

– Zerbitzu juridikoak. Legelariei dagokie, legelari nagusiaren 
zuzendaritzapean, Parlamentuko organoentzako aholkularitza 
juridiko eta teknikoa; txostenak, irizpenak eta aktak idaztea; eta 
Parlamentua ordeztu eta defendatzea epai-organoen eta Konstituzio 
Auzitegiaren aitzinean.

– Zerbitzu orokorrak. Haien ardura da Parlamentuko aferen 
kudeaketa eta gai horien izapidetzearen kontrola; Legebiltzarreko 
langileen eta barne araubidearen alorreko kudeaketa, eta 
Parlamentuko organoei laguntza eta urgazpena ematea.

– Prentsa, argitalpen eta protokolo zerbitzua. Zerbitzu 
honi dagokio Legebiltzarreko organoen jarduerak eta erabakiak 
hedabideei jakinaraztea; Parlamentuko argitalpen ofizialak, 
Aldizkari Ofiziala eta Bilkura Egunkaria editatzeaz arduratzea, eta 
erakundearen protokolo ofizialari dagozkion jarduerak koordinatu 
eta antolatzea. Zerbitzu honek bere ardurapean dauka euskarazko 

itzulpen unitatearen antolaketa eta jarduna. Unitate horri dagokio, 
hain zuzen ere, euskarazko Aldizkari Ofizialaren ediziorako testuak 
prestatzea eta parlamentarien euskarazko mintzaldietan aldibereko 
itzulpena egitea.

– Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio Zerbitzua. 
Parlamentuko liburutegiaren eta artxiboaren antolaketa eta 
funtzionamendua zerbitzu honen ardura dira, zeinak, horrez 
gain, parlamentariei eta Parlamentuko organo eta administrazio-
zerbitzuei eskueran ipintzen baitie dokumentazio-sistema bat, 
erakundearen lanak eta jarduerak prestatzeko beharrezkoa.

– Kontu-hartzailetza eta Ekonomi Gaietarako Zerbitzua. 
Arlo ekonomiko eta finantzarioko kudeaketaren eta aholkularitzaren 
gaineko ardura dauka, bai eta eduki ekonomikoa duten eskubide eta 
betebeharrak sortzen dituzten egintza, dokumentu eta espediente 
guztien kontu-hartze eta kontabilizazioarena ere.

Artxiboa.

Euskarazko mintzaldietako itzulpen-zerbitzua. Eztabaidetan, foru 
parlamentariek gaztelania eta euskara erabili ohi dituzte.

Parlamentuko liburutegiko irakurgela.
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