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EUSKO LEGEBILTZARRAREN ERREGELAMENDUA

V. TITULUA
LEGEBILTZARRAREN ETA BESTE ORGANO BA TZUEN 

ARTEKO HARREMANAK

I. KAPITULUA
Arartekoarekiko harremanak

205. artikulua

1. Legebiltzarreko organoen eta Arartekoaren arteko harremanak Lege-
biltzarreko lehendakariaren bitartez bideratuko dira.

2. Oro har, eta Legebiltzarraren Osoko Bilkuran edo batzorde berezi ba-
tean tramitatu beharreko gaiak izan ezik, Arartekoaren eta Legebiltzarraren 
arteko harremanak Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordean 
gauzatuko dira.

206. artikulua

Arartekoak urtearen lehen hiru hilabetearen barruan bere urteko txostena 
aurkeztuko du. Behin kalifikatu eta tramitatzeko onartuta, Mahaiak erabakiko 
du Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Ba tzordeari bidaltzea, eta ba-
tzorde horretako lehendakariak gai hori Legebiltzarrean txostena sartu eta 
betiere hurrengo hilabetearen barruan egingo den bilkuran sartuko du.

207. artikulua

Urteko txostenaren batzordeko tramitazioa honako hau izango da:

a) Arartekoaren adierazpen orokorra, 30 minutuan gehienera.

b) Legebiltzar-talde bakoitzarentzat 10 minutuko txanda, galderak egin 
edo azalpenak eskatzeko.

c) Arartekoaren erantzuna.

Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Ba tzordeko Mahaiak txanda 
berri bati hasiera eman ahal izango dio legebiltzarkideek esku hartzeko, eta 
arartekoak jarraian erantzuna emango die. Lehendakariak finkatuko ditu, hala 
badagokio, esku-hartze guztien kopurua eta bakoitzaren gehieneko denbora.
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208. artikulua

Batzordeko tramitea bukatu eta hurrengo hilabetearen barruan, Legebil-
tzarreko lehendakariak osoko bilkurarako deialdia egingo du Arartekoaren 
urteko txostenaren aurkezpena burutu dadin.

Prozedura honako hau izango da:

a) Arartekoaren azalpen orokorra, 40 minutuan gehienera; horren ondo-
ren bilkuratik alde egingo du.

b) Legebiltzar-talde bakoitzarentzat 15 minutuko txanda, jarrerak finka-
tzeko; txostenaren aurkezpena dela-eta ez da ebazpen-proposamenik egiterik 
izango, Erregelamenduko ohiko ekimenei kalte egin gabe.

209. artikulua

Arartekoak txosten berezi bat aurkezten duenean, jarraitu beharreko pro-
zedura urteko txostenarentzat jarritakoa izango da, dagokion batzordean edo 
osoko bilkuran tramitatzea salbu, Legebiltzarreko Mahaiari berari dagokion 
erabakiaren arabera, eta Arartekoak horren tramitaziorako organo egokiena 
zein den gomendatu ahal izango du.

Arartekoak berariaz adierazi beharko du bere idazkian txostena berezia 
dela eta txosten hori egiteko zer arrazoi egon diren.

210. artikulua

Legebiltzarreko edozein batzorde edo legebil tzarkidek eskatu ahal izango 
dio Arartekoari, arrazoiak biltzen dituen idazkiaren bidez, esku har dezala he-
rritar bati edo herritarren talde bati eragiten dioten administrazio publikoetako 
egintza, ebazpen eta jokabide zehatzak ikertzen eta argitzen.

Hori gertatuz gero, Arartekoa behartuta egongo da bere jardunean lortu-
tako emaitzei buruz eskatzaileari informatzera.

211. artikulua

1. Arartekoak Legebiltzarrera bidali beharko du urte bakoitzeko urriko hi-
laren barruan institu zioko aurrekontuaren aurreproiektua; Erregelamendu eta 
Gobernurako Batzordeari dagokio hura aztertzea eta onestea, ondoren Lege-
biltzarreko aurrekontuan sartzeko.
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2. Aipatu aurreproiektua, egiturari, partiden izenari eta gainerako ezau-
garri orokorrei dagokienez, Legebiltzarreko aurrekontua egiteko indarrean 
diren arauei atxiki beharko zaie.

212. artikulua

Arartekoak instituzioaren barne-erregelamen duaren proiektuaren berri 
emango du Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordearen aurrean, 
proiektu hori onetsi edo aldatu aurretik.

II. KAPITULUA
Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekiko harremanak

213. artikulua

Legebiltzarraren eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren arteko harrema-
nak Legebiltzarreko lehendakariaren bitartez bideratuko dira, eta Ekonomia, 
Ogasun eta Aurrekontu Batzordean garatuko dira, kapitulu honetan aurreiku-
sitakoa ezartzeari begira osoko bilkuran tramitatu behar diren gaiak izan ezik.

214. artikulua

1. Legebiltzarraren Osoko Bilkurak Herri Kontuen Euskal Epaitegiko zaz-
pi kideak hautatzeko prozedura Erregelamenduko 96.3.b artikuluan oro har 
jarritakoa izango da, ondorengo berezitasunekin:

a) Legebiltzarkide bakoitzak, txartelaren bidez, zazpi hautagai gehienera 
bozkatu ahal izango ditu legebiltzar-taldeek aurkeztu eta Mahaiak aldarrikatu-
takoen artean, behin hautagarri direla egiaztatu ondoren.

b) Otsailaren 5eko 1/1988 Legeak eskatutako gehiengo osoa lortzen du-
ten zazpi hautagaiak izango dira hautatuak.

c) Baldin eta hautagai guztiak ez badira lehen bozketan hautatzen, gaine-
rako hautagaien artean hautatzeko falta diren guztien tokiak bete arte errepi-
katuko da bozketa.

d) Boto gehien lortutako hautagaien arteko boto-berdinketa bozketa ba-
tean edo jarraian egindako bozketetan ebatziko da.


