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Osoko Bilkura eta Batzordeen Atala 
Sección de Plenos y Comisiones 

 
 

 
 
 
 
 

 
3. Lehenbailehen eztabaidatzeko Euzko 

Abertzaleak, EH Bildu eta Euskal 
Sozialistak legebiltzar-taldeek egindako 
legez besteko proposamena, 
frankismoaren krimenen aurkako 
4591/10 Kereilari buruz. Eztabaida eta 
behin betiko ebazpena. 
[10\11\02\01\0218]  

 

3. Debate y resolución definitiva de la 
proposición no de ley para su debate 
urgente formulada por los grupos 
parlamentarios Nacionalistas Vascos, 
EH Bildu y Socialistas Vascos, sobre la 
Querella 4591/10 contra los crímenes 
del franquismo. [10\11\02\01\0218] 

 
 

  
- - - - - - - - - - - - 

 

  
- Zuzenketa: (1 osokoa) PV-ETP taldeak 

aurkeztua (6282) 

 

- Enmienda: (1 totalidad) presentada por el 

grupo PV-ETP 

 

- Zuzenketa: (1 osokoa) Mistoa-UPyD taldeak 

aurkeztua (6304) 

 

- Enmienda: (1 totalidad) presentada por el 

grupo Mixto-UPyD 
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Itzulpen Zerbitzua 
Servicio de Traducciones 
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6282 

 
EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI 

 
Carmelo Barrio Baroja Euskal Talde Popularreko legebiltzarkideak, indarrean dagoen 
Erregelamenduaren babesean, ondoko OSOKO ZUZENKETA aurkezten dio frankismoaren 
krimenen aurkako 4591/10 Kereilari buruzko LEGEZ BESTEKO PROPOSAMEN urgenteari 
(10\11\02\01\0218). 
 
OSOKO ZUZENKETA 
 
"1. Eusko Legebiltzarrak adierazten du ezin dela inor legitimatua sentitu, iraganean gertatu 
zen bezala, indarkeria erabiltzeko asmoz-eta bere konbikzio politikoak inposatzeko eta, 
frankismoarekin gertatu zen bezala, erregimen totalitarioak, herritar guztien askatasunaren 
eta duintasunaren kontrakoak, ezartzeko, gure gizarte demokratikoaren kondena eta 
arbuioa merezi dutelarik halako jokaerek. 
 
2. Eusko Legebiltzarrak berriro ere espresuki kondenatzen du 1936ko uztailaren 18ko 
altxamendu militarra, hautesleek babestutako Espainiako Gobernuaren kontra eta garai 
hartan II. Errepublikaren instituzioetan gauzatutako legalitate demokratikoaren kontra egin 
zena. 
 
3. Eusko Legebiltzarrak gogoratzen eta baiesten ditu Diputatuen Kongresuko Batzorde 
Konstituzionalak 2002ko azaroaren 20an hartutako akordio parlamentarioa eta Eusko 
Legebiltzarrak 2011eko martxoaren 7ko osoko bilkuran hartutakoa.  
 
4. Eusko Legebiltzarrak berretsi egiten ditu trantsizio politikoa inspiratu zuten printzipioak, 
hala Amnistiari buruzko urriaren 15eko 46/1977 Legean nola 1978ko Konstituzioan 
gauzatu zirenak, zeinaren bidez ezarri baitzen behingoz zuzenbideko estatu sozial eta 
demokratikoa". 
 

Gasteiz, 2013ko ekainaren 18a 
 
 

Sin.: Carmelo Barrio Baroja, Euskal Talde Popularreko legebiltzarkidea 
 

BOZERAMAILEAREN O.E. 
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EUSKO LEGEBILTZARREKO MAHAIARI 
 
 
Gorka Maneiro Labayen Mistoa-UPyD taldeko legebiltzarkideak, indarrean dagoen 
Erregelamenduaz balituz, ondoko OSOKO ZUZENKETA egiten dio Frankismoaren krimenen 
aurkako 4591/10 Kereilari buruz Euzko Abertzaleak, EH Bildu eta Euskal Sozialistak 
legebiltzar-taldeek aurkeztutako legez besteko proposamenari (10\11\02\01\0218). 

 
 

OSOKO ZUZENKETA 
 
"Eusko Legebiltzarrak salatu eta gaitzetsi egiten du Francisco Franco jeneralak 1936ko 
uztailan zuzendu zuen altxamendu militarra, 1931. urtean zilegitasunez eratu zen erregimen 
errepublikanoaren aurka jo zuena. 
 
Eusko Legebiltzarrak salatu eta gaitzetsi egiten du Francisco Franco jeneralak ondoren 
ezarritako erregimen diktatoriala, berrogei urtez askatasun demokratikoak zapaldu zituena. 
 
Eusko Legebiltzarrak salatu eta gaitzetsi egiten du euskal gizartearen eta Espainiako 
gizartearen sektore batzuen jokabidea, babestu egin zutelako kolpismoa lehenengo eta 
ezarritako erregimen faxista gero. 
 
Eusko Legebiltzarrak bere elkartasuna adierazten die 1936ko uztailaren 18ko matxinadak, 
ondorengo gerra zibilak eta diktadura frankista ankerrak eragindako indarkeriaren 
ondorioak sufritu zituzten biktima guztiei. 
 
Eusko Legebiltzarrak dudarik gabeko babesa erakusten dio Espainiako Trantsizio 
Demokratikoko prozesuari, zeinak lortu baitzuen Espainiako historian parerik gabeko aldi 
demokratikoa irekitzea eta aurrekaririk gabeko garapen ekonomiko eta soziala ahalbideratu 
zuen bizikidetzaren oinarriak finkatu baitzituen". 
 

Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 19an 
 
 
 
 

Stua. Gorka Maneiro Labayen 
Mistoa-UPyD taldea 


