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0406 esparru politikoa 

 

botere politikoa 
            RT  botereen banaketa  (0406) 
            RT  botereen kontzentrazioa  (0431) 
            RT  erakunde-eskumena  (0431) 
NT1  aholkatzeko ahalmena  
            RT  Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldea  
(1006) 
            RT  Europako Parlamentua  (1006) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
NT1  balorazio-ahalmena  
            RT  ikerketa-batzordea  (0421) 
NT1  berresteko ahalmena  
            RT  akordio baten berrespena  (0806) 
            RT  EE kanpo-eskumenak  (1011) 
            RT  nazioarteko akordioa  (0806) 
NT1  betearazteko ahalmena  
            RT  arautzeko ahala  (0436) 
            RT  botere betearazlea  (0406) 
            RT  EE Batzordea  (1006) 
            RT  Exekutiboaren eskumenak  (0436) 
            RT  komitologia  (1011) 
NT1  betoa  
            RT  konstituzio-zuzenbidea  (1206) 
            RT  nazioarteko zuzenbidea  (1231) 
NT1  ekimen-ahalmena  
            RT  EE Batzordea  (1006) 
            RT  Europar Batasuneko Kontseilua  (1006) 
            RT  legegintzako ekimena  (0426) 
NT1  erabakitzeko ahalmena  
            RT  erabakiak hartzea  (4021) 
            RT  Europar Batasuneko Kontseilua  (1006) 
            RT  Exekutiboaren eskumenak  (0436) 
NT1  izendatzeko ahalmena  
NT1  kontrolatzeko ahalmena  
            RT  administrazio-kontrola  (0436) 
            RT  EE Batzordea  (1006) 
            RT  Europako Parlamentua  (1006) 
            RT  Europar Batasuneko Kontseilua  (1006) 
            RT  ikerketa-batzordea  (0421) 
            RT  parlamentu-kontrola  (0421) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
  NT2  kontrol-erakundea  
NT1  negoziatzeko ahalmena  
            RT  nazioarteko akordioa  (0806) 
NT1  zuhurtziarako ahalmena  
            RT  herri-administrazioa  (0436) 
 
 
erakunde politikoa 
NT1  estatuburua  
            RT  boterearen pertsonalizazioa  (0431) 

            RT  gailurreko bilera  (0806) 
            RT  lehendakaritzarako hauteskundeak  (0416) 
NT1  herri-botereak  
            RT  herri-administrazioa  (0436) 
            RT  sektore publikoa eta pribatua elkartzea 
[V4.2]  (0436) 
NT1  protokoloa  
 
 
erregimen politikoa 
            RT  zientzia politikoa  (3611) 
NT1  alderdi bakarreko erregimena  
NT1  alderdi-aniztasuna  
NT1  bi alderdiko sistema  
            RT  bipolarizazioa  (0431) 
            RT  txandaketa politikoa  (0431) 
NT1  diktadura  
            RT  botereen kontzentrazioa  (0431) 
            RT  estatu-indarkeria  (0431) 
NT1  erbesteko gobernua  
            RT  legitimitatea  (0406) 
NT1  erregimen autoritarioa  
NT1  erregimen militarra  
            RT  armada  (0821) 
            RT  botereen kontzentrazioa  (0431) 
NT1  erregimen parlamentarioa  
            RT  parlamentua  (0421) 
NT1  erregimen politikoaren aldaketa  
            RT  erreforma politikoa  (0431) 
            RT  trantsizioko ekonomia  (1621) 
NT1  erregimen presidentzialista  
            RT  lehendakaritzarako hauteskundeak  (0416) 
NT1  errepublika  
NT1  federalismoa  
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
            RT  estatu federala  (0406) 
NT1  herri-demokrazia  
NT1  matxinatuen gobernua  
            RT  legitimitatea  (0406) 
NT1  monokrazia  
NT1  oligarkia  
            RT  klase gidaria  (2821) 
NT1  parlamentuzko monarkia  
            RT  parlamentua  (0421) 
 
 
Estatua 
NT1  eskualde-estatua  
            RT  erregionalismoa  (0406) 
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
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NT1  estatu federala  
            RT  federalismoa  (0406) 
  NT2  estatu federatua  
NT1  estatu konfederala  
NT1  estatu konfesionala  
  NT2  estatu islamikoa  
NT1  estatu laikoa  
            RT  laikotasuna  (0406) 
NT1  estatu unitarioa  
NT1  Estatuaren ikurra  
            RT  bandera  (2831) 
            RT  himnoa  (2831) 
NT1  etnia anitzeko estatua  
NT1  ongizatearen estatua  
            RT  esku hartzeko politika  (1606) 
            RT  gizarte-ongizatea  (2821) 
NT1  zuzenbidezko estatua  
            RT  zuzenbidearen nagusitasuna  (1206) 
 
 
filosofia politikoa 
NT1  botereen banaketa  
            RT  botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak  (0431) 
            RT  botere politikoa  (0406) 
            RT  justiziaren independentzia  (1226) 
  NT2  botere betearazlea  
            RT  betearazteko ahalmena  (0406) 
            RT  botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak  (0431) 
  NT2  botere legegilea  
            RT  legegintzako prozedura  (0426) 
            RT  legeria  (1206) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
  NT2  epai-boterea  
            RT  justizia-sistema  (1226) 
NT1  demokrazia  
            RT  demokratizazioa  (0436) 
NT1  legezkotasuna  
            RT  konstituzionaltasunaren kontrola  (1206) 
NT1  legitimitatea  
            RT  erbesteko gobernua  (0406) 
            RT  Gobernua  (0436) 
            RT  hauteskundeak  (0416) 
            RT  matxinatuen gobernua  (0406) 
 
 
ideologia politikoa 
            RT  afiliazio politikoa  (0411) 
            RT  alderdi politikoa  (0411) 
            RT  bereizkeria politikoa  (1236) 
            RT  politika  (0431) 

            RT  zientzia politikoa  (3611) 
NT1  anarkismoa  
NT1  ekologismoa  
            RT  alderdi ekologista  (0411) 
            RT  mugimendu ekologista  (0431) 
NT1  erregezaletasuna  
NT1  erregionalismoa  
            RT  alderdi erregionalista  (0411) 
            RT  autonomia  (0436) 
            RT  deszentralizazioa  (0436) 
            RT  erregionalizazioa  (0436) 
            RT  eskualde-estatua  (0406) 
            RT  mugimendu autonomiazalea  (0431) 
NT1  euroeskuina  
NT1  eurokomunismoa  
NT1  ezkertiartasuna  
            RT  ezker muturra  (0411) 
NT1  faxismoa  
            RT  eskuin muturra  (0411) 
NT1  Internazional Sozialista  
NT1  komunismoa  
            RT  alderdi komunista  (0411) 
            RT  postkomunismoa  (1621) 
NT1  kontserbatismoa  
            RT  alderdi kontserbadorea  (0411) 
NT1  laikotasuna  
            RT  erlijioa  (2831) 
            RT  estatu laikoa  (0406) 
            RT  irakaskuntza laikoa  (3211) 
NT1  Langileen Nazioarteko Elkartea  
            RT  alderdi komunista  (0411) 
            RT  alderdi laborista  (0411) 
            RT  alderdi sozialista  (0411) 
            RT  langile-mugimendua  (0431) 
NT1  liberalismoa  
            RT  alderdi liberala  (0411) 
            RT  liberalismo ekonomikoa  (1606) 
NT1  maoismoa  
NT1  marxismoa  
NT1  mundialismoa  
            RT  globalizazioa  (1606) 
NT1  nazionalismoa  
            RT  alderdi nazionalista  (0411) 
NT1  nazionalsozialismoa  
            RT  eskuin muturra  (0411) 
NT1  populismoa  
            RT  interes-taldea  (0431) 
            RT  iritzi publikoa  (0431) 
NT1  sozialdemokrazia  
            RT  alderdi sozialdemokrata  (0411) 
NT1  sozialismoa  
            RT  alderdi sozialista  (0411) 
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0411 alderdi politikoa 

 

alderdi politikoa 
            RT  gehiengo politikoa  (0431) 
            RT  hauteskunde-aliantza  (0416) 
            RT  ideologia politikoa  (0406) 
            RT  oposizio politikoa  (0431) 
            RT  Parlamentuko taldea  (0421) 
NT1  alderdi demokrata  
NT1  alderdi ekologista  
            RT  ekologismoa  (0406) 
            RT  mugimendu ekologista  (0431) 
NT1  alderdi erradikala  
NT1  alderdi erregionalista  
            RT  erregionalismoa  (0406) 
NT1  alderdi errepublikanoa  
NT1  alderdi europarra  
            RT  europar mugimendua  (0811) 
NT1  alderdi komunista  
            RT  komunismoa  (0406) 
            RT  Langileen Nazioarteko Elkartea  (0406) 
NT1  alderdi kontserbadorea  
            RT  kontserbatismoa  (0406) 
NT1  alderdi kristau-demokrata  
NT1  alderdi laborista  
            RT  Langileen Nazioarteko Elkartea  (0406) 
NT1  alderdi liberala  
            RT  liberalismoa  (0406) 
NT1  alderdi monarkikoa  
NT1  alderdi nazionalista  
            RT  nazionalismoa  (0406) 
  NT2  alderdi autonomista  
NT1  alderdi sozialdemokrata  
            RT  sozialdemokrazia  (0406) 
NT1  alderdi sozialista  
            RT  Langileen Nazioarteko Elkartea  (0406) 
            RT  sozialismoa  (0406) 
NT1  muturreko alderdia  
            RT  eskuin muturra  (0411) 

            RT  ezker muturra  (0411) 
NT1  parlamentuz kanpoko alderdia  
 
 
alderdien antolaketa 
            RT  erakunde-jarduna  (0431) 
NT1  afiliazio politikoa  
            RT  ideologia politikoa  (0406) 
            RT  joera politikoa  (0411) 
NT1  alderdi baten eraketa  
NT1  alderdi baten kongresua  
            RT  kongresuko akta  (3221) 
NT1  alderdien finantzaketa  
            RT  hauteskunde-finantzaketa  (0416) 
            RT  hauteskunde-gastuak  (0416) 
NT1  batzorde betearazlea  
NT1  klub politikoa  
NT1  militante politikoa  
NT1  programa politikoa  
            RT  gobernu-programa  (0436) 
            RT  hauteskunde-programa  (0416) 
NT1  zatiketa politikoa  
 
 
joera politikoa 
            RT  afiliazio politikoa  (0411) 
NT1  eskuin muturra  
            RT  faxismoa  (0406) 
            RT  muturreko alderdia  (0411) 
            RT  nazionalsozialismoa  (0406) 
NT1  eskuin politikoa  
NT1  ezker muturra  
            RT  ezkertiartasuna  (0406) 
            RT  muturreko alderdia  (0411) 
NT1  ezker politikoa  
NT1  zentro politikoa 
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0416 hauteskunde-prozedura eta botazio-sistema 

 

botazio-sistema 
            RT  aulkien banaketa  (0416) 
NT1  gehiengozko sistema  
  NT2  bi txandako hautapena  
    NT3  berdinketa hausteko botazioa  
  NT2  txanda bakarreko hautapena  
NT1  izen bakarreko hautapena  
NT1  proportziozko ordezkaritza  
            RT  hauteskunde-kozientea  (0416) 
NT1  zerrendakako hautapena  
  NT2  lehentasunezko botoa  
  NT2  zerrenda gurutzatua  
  NT2  zerrenda itxia  
 
 
botazioa 
            RT  botoaren azalpena  (0426) 
            RT  legearen botazioa  (0426) 
            RT  Parlamentuko botazioa  (0426) 
NT1  abstentzionismoa  
NT1  ahalordezko botazioa  
NT1  botazio aurreratua  
NT1  botazio publikoa  
NT1  boto sekretua  
NT1  boto-asmoa  
            RT  iritzi-zundaketa  (2821) 
            RT  Parlamentuko taldea  (0421) 
NT1  boto-zenbaketa  
  NT2  baliozko botoak  
  NT2  boto deuseza  
  NT2  boto zuria  
  NT2  botoen banaketa  
  NT2  hauteskundeetako emaitza  
NT1  boto-zenbaketaren kontrola  
  NT2  hauteskunde-auzia  
            RT  Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa  
(1226) 
    NT3  hautapenaren deuseztasuna  
    NT3  hauteskunde-iruzurra  
NT1  botoaren emaitza  
            RT  Parlamentuko botazioa  (0426) 
NT1  hauteskunde-mahaia  
NT1  hauteskunde-txartela  
NT1  hauteskundeetako parte-hartzea  
            RT  parte-hartze politikoa  (0431) 
  NT2  nahitaezko botoa  
NT1  posta bidezko botoa  
 

 
botoen gehiengoa 
            RT  legearen botazioa  (0426) 
            RT  Parlamentuko botazioa  (0426) 
NT1  gehiengo kualifikatua  
            RT  Europako Agiri Bakuna  (1011) 
NT1  gehiengo osoa  
NT1  gehiengo soila  
NT1  guztien adostasuna  
 
 
hauteskunde-sistema 
NT1  erreferenduma  
            RT  autodeterminazioa  (0806) 
            RT  konstituzio-zuzenbidea  (1206) 
            RT  tartekaritza politikoa  (0431) 
NT1  Europako hauteskunde-sistema  
            RT  Europako hauteskundeak  (0416) 
NT1  hauteskunde partzialak  
            RT  aulki hutsa  (0416) 
NT1  hauteskunde-erreforma  
NT1  plebiszitua  
NT1  sufragio unibertsala  
            RT  Europako Parlamentua  (1006) 
            RT  zuzeneko hautapeneko ganbera  (0421) 
NT1  zeharkako hautespena  
  NT2  hauteskunde primarioak  
 
 
hauteskunde-zuzenbidea 
            RT  boto-eskubidea  (1236) 
            RT  hautagarritasuna  (1236) 
 
 
hauteskundeak 
            RT  hauteskunde-mandatua  (0421) 
            RT  legitimitatea  (0406) 
            RT  politika  (0431) 
NT1  eskualde-hauteskundeak  
            RT  eskualde-administrazioa  (0436) 
            RT  eskualde-erakundea  (0436) 
NT1  Europako hauteskundeak  
            RT  Europako hauteskunde-sistema  (0416) 
            RT  Europako Parlamentua  (1006) 
NT1  hauteskunde aurreratuak  
            RT  krisi politikoa  (0431) 
NT1  hauteskunde orokorrak  
            RT  parlamentua  (0421) 
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NT1  lehendakaritzarako hauteskundeak  
            RT  erregimen presidentzialista  (0406) 
            RT  estatuburua  (0406) 
NT1  nazio-hauteskundeak  
NT1  toki-hauteskundeak  
            RT  hautespen bidezko toki-kargua  (0436) 
            RT  lurralde-erakundea  (0436) 
            RT  toki-administrazioa  (0436) 
            RT  toki-erakundea  (0436) 
 
 
hauteskundeen antolaketa 
NT1  hautagaia  
  NT2  hautagai izateari uko egitea  
  NT2  hautagai-aurkezpena  
  NT2  hauteskunde-bermea  
  NT2  jarduera politikoagatiko baimena  
NT1  hauteskunde-kanpaina  
  NT2  hauteskunde-aliantza  
            RT  alderdi politikoa  (0411) 
  NT2  hauteskunde-finantzaketa  
            RT  alderdien finantzaketa  (0411) 
  NT2  hauteskunde-gastuak  

            RT  alderdien finantzaketa  (0411) 
  NT2  hauteskunde-programa  
            RT  gobernu-programa  (0436) 
            RT  programa politikoa  (0411) 
  NT2  hauteskunde-propaganda  
            RT  propaganda politikoa  (0431) 
NT1  hauteskunde-mugabarrua  
NT1  hautesleria  
  NT2  botoa emateko adina  
  NT2  hautesle-zerrenda  
  NT2  hautesleen inskripzioa  
 
 
parlamentu-aulkia 
NT1  aulki hutsa  
            RT  hauteskunde partzialak  (0416) 
NT1  aulkien banaketa  
            RT  botazio-sistema  (0416) 
  NT2  banaketa-klausula  
  NT2  hauteskunde-kozientea  
            RT  proportziozko ordezkaritza  (0416) 
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0421 parlamentua 

 

parlamentaria 
            RT  Europako parlamentaria  (1006) 
NT1  bateraezintasuna  
NT1  hauteskunde-mandatua  
            RT  hauteskundeak  (0416) 
            RT  Parlamentua desegitea  (0431) 
  NT2  mandatuen metaketa  
NT1  idazkaritza-sorospena  
NT1  ordezkoa  
NT1  parlamentarien estatutua  
NT1  parlamentarien interes ekonomikoak  
            RT  Europako parlamentaria  (1006) 
NT1  parlamentarien ukiezintasuna  
            RT  hautatuaren statusa  (0431) 
NT1  parlamentu-esleipena  
NT1  parlamentu-pribilegioa  
            RT  hautatuaren statusa  (0431) 
 
 
parlamentua 
            RT  erregimen parlamentarioa  (0406) 
            RT  Europako Parlamentua  (1006) 
            RT  hauteskunde orokorrak  (0416) 
            RT  legegintzako prozedura  (0426) 
            RT  parlamentu-biltzarra  (0806) 
            RT  parlamentuzko monarkia  (0406) 
NT1  eskualdeko parlamentua  
            RT  autonomia  (0436) 
            RT  erregionalizazioa  (0436) 
            RT  eskualde-administrazioa  (0436) 
            RT  eskualde-estatua  (0406) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  federalismoa  (0406) 
NT1  nazio-parlamentua  
 
 
Parlamentuaren eskumenak 
            RT  aholkatzeko ahalmena  (0406) 
            RT  aurrekontu-prozedura  (2441) 
            RT  botere legegilea  (0406) 
            RT  erakunde-eskumena  (0431) 
            RT  eskumenen intsuldaketa  (1011) 
            RT  kontrolatzeko ahalmena  (0406) 
            RT  lege-proposamena  (0426) 
            RT  legegintzako ekimena  (0426) 
            RT  legegintzako prozedura  (0426) 
            RT  parlamentu-prozedura  (0426) 
NT1  legegintzaldia  
            RT  bilkura-aldia  (0426) 

NT1  parlamentu-kontrola  
            RT  gobernu-politika  (0436) 
            RT  ikerketa-batzordea  (0421) 
            RT  kontrolatzeko ahalmena  (0406) 
  NT2  eskaera  
            RT  Europako herritartasuna  (1016) 
  NT2  jabeldura parlamentarioa  
  NT2  konfiantza-galdekizuna  
            RT  gobernuaren dimisioa  (0431) 
            RT  ministro-erantzukizuna  (0436) 
  NT2  parlamentu-galdera  
    NT3  ahozko galdera  
            RT  galderak egiteko txanda  (0426) 
    NT3  galdera idatzia  
  NT2  parlamentu-ikerketa  
  NT2  zentsura-mozioa  
            RT  gobernuaren dimisioa  (0431) 
            RT  ministro-erantzukizuna  (0436) 
NT1  Parlamentuaren ebazpena  
            RT  EP ebazpena  (1011) 
 
 
Parlamentuaren osaera 
NT1  inskribatu gabea  
NT1  lehendakarien konferentzia [V4.2]  
NT1  parlamentu-batzordea  
            RT  batzordearen irizpena  (0426) 
            RT  EP batzordea  (1006) 
  NT2  ad hoc batzordea  
  NT2  batzorde berezia  
  NT2  batzorde iraunkorra  
  NT2  ikerketa-batzordea  
            RT  balorazio-ahalmena  (0406) 
            RT  kontrolatzeko ahalmena  (0406) 
            RT  parlamentu-kontrola  (0421) 
  NT2  parlamentu-batzorde baten osaera  
NT1  parlamentu-ganbera  
  NT2  bi ganberako sistema  
    NT3  ganbera federala  
    NT3  Goi Ganbera  
    NT3  zuzeneko hautapeneko ganbera  
            RT  sufragio unibertsala  (0416) 
  NT2  ganbera bakarreko sistema  
NT1  parlamentu-ordezkaritza  
            RT  EP ordezkaritza  (1006) 
            RT  parlamentu arteko ordezkaritza  (0421) 
NT1  Parlamentuaren Mahaia  
  NT2  kuestorea  
            RT  EP kuestorea  (1006) 
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  NT2  Parlamentuko lehendakaria  
            RT  EP lehendakaria  (1006) 
  NT2  Parlamentuko lehendakariordea  
            RT  EP lehendakariordea  (1006) 
NT1  Parlamentuko taldea  
            RT  alderdi politikoa  (0411) 
            RT  boto-asmoa  (0416) 
            RT  gehiengo politikoa  (0431) 
            RT  interes-taldea  (0431) 
 

 
parlamentuen arteko harremanak 
            RT  erakundeen arteko harremanak  (0431) 
NT1  parlamentu arteko ordezkaritza  
            RT  parlamentu-ordezkaritza  (0421) 
NT1  parlamentuen arteko lankidetza  
  NT2  Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen Biltzarra 
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0426 parlamentu-lanak 

 

legegintzako prozedura 
            RT  botere legegilea  (0406) 
            RT  legeria  (1206) 
            RT  parlamentua  (0421) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
NT1  irizpena  
NT1  legearen aldaketa  
NT1  legearen aldarrikapena  
NT1  legearen argitalpena  
            RT  aldizkari ofiziala  (3221) 
NT1  legearen botazioa  
            RT  botazioa  (0416) 
            RT  botoen gehiengoa  (0416) 
  NT2  legearen onespena  
NT1  legeen idazkuntza  
NT1  legegintzako ekimena  
            RT  ekimen-ahalmena  (0406) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
  NT2  lege-proiektua  
            RT  Exekutiboaren eskumenak  (0436) 
  NT2  lege-proposamena  
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
NT1  zuzenketa  
 
 
parlamentu-prozedura 
            RT  aurrekontu-prozedura  (2441) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 

NT1  bilkura-aldia  
            RT  legegintzaldia  (0421) 
NT1  bilkuraren gerorapena  
NT1  jendaurreko bilkura  
            RT  interes-taldea  (0431) 
NT1  parlamentu-araudia  
            RT  barne-araudia  (0431) 
NT1  parlamentu-bilkura  
  NT2  aztergaien zerrenda  
  NT2  bilkurako agiria  
    NT3  batzordearen irizpena  
            RT  parlamentu-batzordea  (0421) 
  NT2  botoaren azalpena  
            RT  botazioa  (0416) 
  NT2  galderak egiteko txanda  
            RT  ahozko galdera  (0421) 
  NT2  Parlamentuko eztabaida  
NT1  Parlamentuko botazioa  
            RT  botazioa  (0416) 
            RT  botoaren emaitza  (0416) 
            RT  botoen gehiengoa  (0416) 
  NT2  botazio elektronikoa  
  NT2  botazio izenduna  
  NT2  boto-diziplina  
  NT2  eskuordetze bidezko botoa  
  NT2  quoruma  
  NT2  testu osoaren botazioa 
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0431 politikagintza eta segurtasun publikoa 

 

erakunde-jarduna 
            RT  alderdien antolaketa  (0411) 
            RT  elkarte-bizitza  (2826) 
            RT  erakundeen jardunbidea  (1006) 
            RT  nazioarteko erakundea  (0806) 
NT1  barne-araudia  
            RT  parlamentu-araudia  (0426) 
NT1  erakunde-akordioa  
NT1  erakunde-erreforma  
            RT  administrazio-erreforma  (0436) 
            RT  erreforma judiziala  (1226) 
NT1  erakunde-eskumena  
            RT  botere politikoa  (0406) 
            RT  Exekutiboaren eskumenak  (0436) 
            RT  jurisdikzio-eskumena  (1226) 
            RT  Parlamentuaren eskumenak  (0421) 
  NT2  eskumen-banaketa  
            RT  EE erakunde-oreka  (1006) 
            RT  eskumenen intsuldaketa  (1011) 
    NT3  eskumen-gatazka  
            RT  jurisdikzio-gatazka  (1226) 
    NT3  Estatuaren eta lurralde-erakundeen arteko 
harremanak  
NT1  erakundearen egoitza  
NT1  erakundeen arteko harremanak  
            RT  botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak  (0431) 
            RT  EE erakundeen arteko harremanak  (1006) 
            RT  Elizaren eta Estatuaren arteko harremanak  
(0436) 
            RT  parlamentuen arteko harremanak  (0421) 
  NT2  erakundeen lankidetza  
            RT  EE erakunde arteko lankidetza  (1006) 
NT1  hizkuntza ofiziala  
  NT2  hizkuntzen erabilera  
 
 
iritzi publikoa 
            RT  populismoa  (0406) 
NT1  irudi publikoa  
NT1  sentsibilizazio-kanpaina  
            RT  europar ideiaren sustapena  (0811) 
            RT  europar mugimendua  (0811) 
            RT  Europaren ikurra  (0811) 
            RT  iritzi-mugimenduak  (0431) 
 
 
iritzi-mugimenduak 
            RT  europar mugimendua  (0811) 

            RT  interes-taldea  (0431) 
            RT  iritzi-askatasuna  (1236) 
            RT  kontsumitzaileen mugimendua  (2026) 
            RT  sentsibilizazio-kanpaina  (0431) 
NT1  arrazakeriaren aurkako mugimendua  
            RT  arrazakeria  (1236) 
            RT  arrazarengatiko bereizkeria  (1236) 
NT1  bakezaletasuna  
NT1  desobedientzia zibila  
            RT  diziplina militarra  (0821) 
            RT  intsumisioa  (0821) 
  NT2  gose-greba  
NT1  disidentea  
            RT  errefuxiatu politikoa  (0431) 
            RT  norbanakoaren eskubidea  (1236) 
            RT  oposizio politikoa  (0431) 
NT1  disidentzia  
NT1  elkarte-mugimendua  
            RT  elkarte-bizitza  (2826) 
            RT  gizarte-ekonomia  (1621) 
NT1  gazte-mugimendua  
            RT  gazteen atsekabea  (2826) 
NT1  gehiengo isila  
NT1  giza eskubideen aldeko mugimendua  
            RT  Amnesty International  (7626) 
            RT  giza eskubideak  (1236) 
NT1  gizarte-mugimendua  
            RT  kontsumitzaileen mugimendua  (2026) 
            RT  parte-hartze soziala  (2826) 
NT1  globalizazioaren aurkako mugimendua  
            RT  globalizazioa  (1606) 
NT1  indarkeriarik eza  
            RT  kontzientzia-eragozpena  (0821) 
NT1  langile-mugimendua  
            RT  langileen klasea  (2821) 
            RT  Langileen Nazioarteko Elkartea  (0406) 
NT1  militarismoa  
NT1  mugimendu abertzalea  
NT1  mugimendu autonomiazalea  
            RT  autonomia  (0436) 
            RT  erregionalismoa  (0406) 
            RT  nazio-independentzia  (0806) 
NT1  mugimendu ekologista  
            RT  alderdi ekologista  (0411) 
            RT  ekologismoa  (0406) 
            RT  ingurumen-politika  (5206) 
            RT  segurtasun nuklearra  (6621) 
NT1  mugimendu feminista  
            RT  emakumeen egoera  (2826) 
            RT  emakumeen eskubideak  (1236) 
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            RT  emakumeen parte-hartzea  (2826) 
            RT  gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna  
(1236) 
            RT  kontrazepzioa  (2806) 
NT1  nekazari-mugimendua  
            RT  nekazarien klasea  (2821) 
 
 
politika 
            RT  hauteskundeak  (0416) 
            RT  ideologia politikoa  (0406) 
            RT  lankidetza politikoa  (0811) 
            RT  prentsa politikoa  (3226) 
            RT  zientzia politikoa  (3611) 
NT1  bipolarizazioa  
            RT  bi alderdiko sistema  (0406) 
NT1  bizikidetasun politikoa  
NT1  botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak  
            RT  botere betearazlea  (0406) 
            RT  botereen banaketa  (0406) 
            RT  erakundeen arteko harremanak  (0431) 
            RT  eskuordetze bidezko legegintza  (0436) 
NT1  botereen kontzentrazioa  
            RT  botere politikoa  (0406) 
            RT  diktadura  (0406) 
            RT  erregimen militarra  (0406) 
NT1  egoera politikoa  
NT1  erantzukizun politikoa  
NT1  erreforma politikoa  
            RT  erregimen politikoaren aldaketa  (0406) 
NT1  gehiengo politikoa  
            RT  alderdi politikoa  (0411) 
            RT  Parlamentuko taldea  (0421) 
NT1  gutxiengo politikoa  
  NT2  alderdi giltzarria  
NT1  hautatuaren statusa  
            RT  parlamentarien ukiezintasuna  (0421) 
            RT  parlamentu-pribilegioa  (0421) 
NT1  interes-taldea  
            RT  iritzi-mugimenduak  (0431) 
            RT  jendaurreko bilkura  (0426) 
            RT  Parlamentuko taldea  (0421) 
            RT  populismoa  (0406) 
NT1  kargu publikoa  
NT1  koalizio politikoa  
NT1  krisi politikoa  
            RT  hauteskunde aurreratuak  (0416) 
  NT2  gobernuaren dimisioa  
            RT  konfiantza-galdekizuna  (0421) 
            RT  zentsura-mozioa  (0421) 
  NT2  ministro-aldaketa  
  NT2  Parlamentua desegitea  
            RT  hauteskunde-mandatua  (0421) 
  NT2  tartekaritza politikoa  
            RT  erreferenduma  (0416) 

NT1  motibazio politikoa  
NT1  oposizio politikoa  
            RT  alderdi politikoa  (0411) 
            RT  disidentea  (0431) 
  NT2  itzaleko kabinetea  
  NT2  oposizioaren burua  
NT1  ordezkaritza politikoa  
NT1  politikaria  
NT1  portaera politikoa  
  NT2  boterearen pertsonalizazioa  
            RT  estatuburua  (0406) 
  NT2  klase politikoaren moraltasuna  
            RT  moral publikoa  (2826) 
            RT  ustelkeria  (1216) 
  NT2  parte-hartze politikoa  
            RT  hauteskundeetako parte-hartzea  (0416) 
            RT  parte-hartze soziala  (2826) 
    NT3  despolitizazioa  
NT1  propaganda politikoa  
            RT  hauteskunde-propaganda  (0416) 
NT1  txandaketa politikoa  
            RT  bi alderdiko sistema  (0406) 
 
 
segurtasun publikoa 
            RT  delitugintza  (2826) 
            RT  kriminalitatea  (2826) 
NT1  arma pertsonala  
            RT  arau-haustea  (1216) 
            RT  su-arma eta munizioak  (0821) 
NT1  estatu-indarkeria  
            RT  diktadura  (0406) 
            RT  psikiatrikoan sartzea  (2841) 
NT1  herri-babesa  
            RT  ezbeharrak jotakoentzako laguntza  (0811) 
            RT  gizakiak eragindako hondamendia  (5216) 
            RT  hondamendi naturala  (5216) 
  NT2  biztanleen ebakuazioa  
NT1  indarkeria politikoa  
  NT2  bahiketa politikoa  
            RT  pertsonen bahiketa  (1216) 
  NT2  errefuxiatu politikoa  
            RT  asilo politikoa  (1231) 
            RT  disidentea  (0431) 
            RT  errefuxiatua  (0816) 
            RT  errefuxiatuentzako laguntza  (0811) 
  NT2  estatu-kolpea  
  NT2  gerra zibila  
            RT  gerra  (0816) 
    NT3  etnien arteko gatazka  
            RT  talde etnikoa  (2821) 
  NT2  pertsonen desagerpena  
  NT2  preso politikoa  
  NT2  terrorismoa  
            RT  damutua  (1216) 
            RT  estradizioa  (1216) 
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            RT  justizia-lankidetza  (0811) 
            RT  pertsonen bahiketa  (1216) 
            RT  pirateria  (1216) 
            RT  zigorraren txikipena  (1216) 
  NT2  tortura  
            RT  giza eskubideak  (1236) 
            RT  tratu anker eta umiliagarria  (1236) 
NT1  ordena publikoa  
            RT  Estatuaren segurtasunaren aurkako atentatua  
(1216) 
            RT  moral publikoa  (2826) 
  NT2  asaldura politikoa  
  NT2  errepresioa  

  NT2  polizia  
    NT3  auzo-polizia  
            RT  hirialde behartsua  (2846) 
    NT3  polizia autonomikoa  
    NT3  tokiko polizia  
  NT2  polizia-kontrola  
            RT  Erkidegoaren barruko muga  (1231) 
            RT  nortasun-agiria  (1231) 
    NT3  muga-kontrola  
  NT2  salbuespen-egoera  
            RT  salbuespenezko jurisdikzioa  (1226) 
    NT3  larrialdi-egoera 
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0436 botere betearazlea eta herri-administrazioa 

 

administrazio-antolaketa 
            RT  administrazio-zientzia  (3611) 
NT1  administrazio-autonomia  
NT1  administrazio-erreforma  
            RT  erakunde-erreforma  (0431) 
NT1  administrazio-lankidetza  
            RT  administrazio-kontrola  (0436) 
NT1  autonomia  
            RT  erregionalismoa  (0406) 
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
            RT  mugimendu autonomiazalea  (0431) 
NT1  deskontzentrazioa  
NT1  deszentralizazioa  
            RT  erregionalismoa  (0406) 
NT1  erregionalizazioa  
            RT  erregionalismoa  (0406) 
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
NT1  funtzio publikoa  
            RT  greba-eskubidea  (4426) 
            RT  lan-zuzenbidea  (4426) 
            RT  nazioarteko funtzio publikoa  (0806) 
            RT  sindikatu-eskubideak  (4426) 
  NT2  funtzionarioa  
            RT  Europako funtzionarioa  (1006) 
            RT  funtzionarioen sindikatua  (4426) 
  NT2  funtzionarioen estatutua  
            RT  Europako funtzionarioa  (1006) 
            RT  lanbide-kategoria  (4411) 
    NT3  funtzionarioen betebeharrak  
    NT3  funtzionarioen eskubideak  
  NT2  langile kontratatuak  
  NT2  zerbitzu publikoetako langilea  
            RT  enplegatua  (4411) 
NT1  zatiketa administratiboa  
 
 
administrazio-zuzenbidea 
            RT  administrazio-kodea  (1206) 
            RT  administrazio-zientzia  (3611) 
            RT  Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa  
(1226) 
            RT  zuzenbide publikoa  (1206) 
NT1  administrazio-egintza  
            RT  administrazio-errekurtsoa  (0436) 
            RT  deuseztatzeko errekurtsoa  (1221) 
  NT2  zirkularra  
NT1  administrazio-erantzukizuna  
            RT  Administrazioaren erantzukizunagatiko 
errekurtsoa  (1221) 

NT1  administrazio-eskumena  
            RT  eskumenen intsuldaketa  (1011) 
            RT  jurisdikzio-eskumena  (1226) 
NT1  administrazio-kontratua  
            RT  administrazio-kontratazioa  (2006) 
            RT  kontratua  (1211) 
NT1  administrazio-prozedura  
NT1  administrazio-zehapena  
            RT  zirkulazio-kodea haustea [V4.2]  (1216) 
NT1  administrazioko arau-haustea  
NT1  ahalmenak eskuordetzea  
            RT  eskuordetze bidezko legegintza  (0436) 
NT1  diziplina-prozedura  
            RT  lan-zuzenbidea  (4426) 
NT1  zuzenbide publiko ekonomikoa  
            RT  enpresa publikoa  (4011) 
            RT  esku hartzeko politika  (1606) 
            RT  herri-erakundea  (0436) 
            RT  herri-ogasuna  (2436) 
 
 
Exekutiboa 
NT1  Exekutiboaren eskumenak  
            RT  betearazteko ahalmena  (0406) 
            RT  erabakitzeko ahalmena  (0406) 
            RT  erakunde-eskumena  (0431) 
            RT  lege-proiektua  (0426) 
  NT2  administrazio-kontrola  
            RT  administrazio-babesa  (0436) 
            RT  administrazio-lankidetza  (0436) 
            RT  Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa  
(1226) 
            RT  kontrolatzeko ahalmena  (0406) 
            RT  kudeaketa-kontrola  (4021) 
  NT2  arautzeko ahala  
            RT  betearazteko ahalmena  (0406) 
  NT2  barne-politika  
  NT2  eskuordetze bidezko legegintza  
            RT  ahalmenak eskuordetzea  (0436) 
            RT  botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak  (0431) 
            RT  ordenantza  (1206) 
  NT2  gobernu-politika  
            RT  parlamentu-kontrola  (0421) 
    NT3  demokratizazioa  
            RT  demokrazia  (0406) 
    NT3  Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak  
            RT  erakundeen arteko harremanak  (0431) 
    NT3  gobernu-programa  
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            RT  hauteskunde-programa  (0416) 
            RT  programa politikoa  (0411) 
  NT2  ministro-erantzukizuna  
            RT  konfiantza-galdekizuna  (0421) 
            RT  zentsura-mozioa  (0421) 
NT1  gobernantza  
            RT  administrazio-gardentasuna  (0436) 
            RT  subsidiariotasun-printzipioa  (1011) 
NT1  Gobernua  
            RT  legitimitatea  (0406) 
  NT2  gobernuaren adierazpena  
  NT2  gobernuburua  
  NT2  ministroa  
            RT  ministroen konferentzia  (0806) 
  NT2  ministroen kontseilua  
 
 
herri-administrazioa 
            RT  administrazio-zientzia  (3611) 
            RT  herri-botereak  (0406) 
            RT  zuhurtziarako ahalmena  (0406) 
NT1  administrazio elektronikoa  
            RT  Internet  (3226) 
NT1  administrazio zentrala  
  NT2  ministerioa  
NT1  administrazio-babesa  
            RT  administrazio-kontrola  (0436) 
NT1  Administrazioaren eta herritarren arteko 
harremanak  
  NT2  administrazio-errekurtsoa  
            RT  administrazio-egintza  (0436) 
            RT  Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa  
(1221) 
  NT2  administrazio-formalitatea  
  NT2  administrazio-gardentasuna  
            RT  erabakitzeko prozesuaren gardentasuna  
(1006) 
            RT  gobernantza  (0436) 
            RT  informazioaren zabalkundea  (3221) 
            RT  informaziorako irispidea  (3231) 
  NT2  arartekoa  
NT1  eskualde-administrazioa  
            RT  eskualde-hauteskundeak  (0416) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
NT1  hautespen bidezko toki-kargua  

            RT  toki-hauteskundeak  (0416) 
NT1  herri-erakundea  
            RT  enpresa publikoa  (4011) 
            RT  zuzenbide publiko ekonomikoa  (0436) 
NT1  sektore publikoa eta pribatua elkartzea 
[V4.2]  
            RT  administrazio-kontratazioa  (2006) 
            RT  enpresa pribatua  (4011) 
            RT  herri-botereak  (0406) 
NT1  toki-administrazioa  
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  toki-hauteskundeak  (0416) 
            RT  toki-legeria  (1206) 
            RT  toki-ogasuna  (2436) 
NT1  zerbitzu publikoa  
            RT  enpresa publikoa  (4011) 
            RT  garraio publikoa  (4811) 
            RT  interes orokorreko zerbitzua  (2026) 
            RT  nazionalizazioa  (1211) 
            RT  zerbitzu-emakida  (2006) 
 
 
lurralde-erakundea 
            RT  toki-hauteskundeak  (0416) 
            RT  toki-legeria  (1206) 
NT1  autonomia-erkidegoa  
NT1  departamendua  
NT1  eskualde-erakundea  
            RT  eskualde-hauteskundeak  (0416) 
NT1  eskualdea  
            RT  eskualde-geografia  (3606) 
NT1  itsasoz haraindiko departamendua  
            RT  Frantziako itsasoz haraindiko 
departamenduak  (7241) 
NT1  itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeak  
NT1  itsasoz haraindiko lurraldea  
NT1  konderria  
NT1  lurralde-enklabea  
NT1  probintzia  
NT1  toki-erakundea  
            RT  toki-hauteskundeak  (0416) 
NT1  toki-erakundeen elkartea  
  NT2  udalen elkartea  
NT1  udalerria 
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Gai-eremuko terminologia: 04 POLITIKA 
 

abstentzionismoa (0416) 
  

ad hoc batzordea (0421) 
  

administrazio autonomikoa 
   USE eskualde-administrazioa(0436) 
  

administrazio elektronikoa (0436) 
  

administrazio federala 
   USE administrazio zentrala(0436) 
  

administrazio periferikoa 
   USE deskontzentrazioa(0436) 
  

administrazio zentrala (0436) 
  

administrazio-antolaketa (0436) 
  

administrazio-autonomia (0436) 
  

administrazio-auzitegia 
   USE administrazio-errekurtsoa(0436) 
  

administrazio-babesa (0436) 
  

administrazio-egintza (0436) 
  

administrazio-erakundea 
   USE administrazio-antolaketa(0436) 
  

administrazio-erantzukizuna (0436) 
  

administrazio-erreforma (0436) 
  

administrazio-erreklamazioa 
   USE administrazio-errekurtsoa(0436) 
  

administrazio-errekurtsoa (0436) 
  

administrazio-eskumena (0436) 
  

administrazio-formalitatea (0436) 
  

administrazio-formalitateen harmonizazioa 
   USE administrazio-formalitatea(0436) 
  

administrazio-formalitateen sinplifikazioa 
   USE administrazio-formalitatea(0436) 
  

administrazio-gardentasuna (0436) 
  

administrazio-jurisdikzioa 
   USE administrazio-errekurtsoa(0436) 
  

administrazio-kontratua (0436) 
  

administrazio-kontrola (0436) 
  

administrazio-lankidetza (0436) 
  

administrazio-mugabarrua 
   USE zatiketa administratiboa(0436) 
  

administrazio-neurria 
   USE administrazio-egintza(0436) 
  

administrazio-organoa 
   USE administrazio-antolaketa(0436) 
  

administrazio-prozedura (0436) 
  

administrazio-zehapena (0436) 
  

administrazio-zuzenbidea (0436) 
  

Administrazioaren eta herritarren arteko 
harremanak (0436) 
  

administrazioaren sinplifikazioa 
   USE administrazio-formalitatea(0436) 
  

administrazioen arteko harremanak 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

administrazioen arteko lankidetza 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

administrazioen arteko lankidetza-hitzarmena 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

administrazioko arau-haustea (0436) 
  

afiliazio politikoa (0411) 
  

agintaritza publikoa 
   USE herri-botereak(0406) 
  

ahalmenak eskuordetzea (0436) 
  

ahalorde bidezko botoa 
   USE ahalordezko botazioa(0416) 
  

ahalordezko botazioa (0416) 
  

ahobatezko botoa 
   USE guztien adostasuna(0416) 
  

aholkatzeko ahalmena (0406) 
  

ahozko galdera (0421) 
  

akrazia 
   USE anarkismoa(0406) 
  

alarma-egoera 
   USE larrialdi-egoera(0431) 
  

aldeko irizpena 
   USE irizpena(0426) 
  

alderdi anitzeko sistema 
   USE alderdi-aniztasuna(0406) 
  

alderdi autonomista (0411) 
  

alderdi bakarra 
   USE alderdi bakarreko erregimena(0406) 
  

alderdi bakarreko erregimena (0406) 
  

alderdi bakarreko sistema 
   USE alderdi bakarreko erregimena(0406) 
  

alderdi bat debekatzea 
   USE alderdi baten eraketa(0411) 
  

alderdi baten desegitea 
   USE alderdi baten eraketa(0411) 
  

alderdi baten eraketa (0411) 
  

alderdi baten eraketa-programa 
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   USE alderdi baten eraketa(0411) 
  

alderdi baten fundazioa 
   USE alderdi baten eraketa(0411) 
  

alderdi baten kongresua (0411) 
  

alderdi baten sorrera 
   USE alderdi baten eraketa(0411) 
  

alderdi baten zatiketa 
   USE zatiketa politikoa(0411) 
  

alderdi berdea 
   USE alderdi ekologista(0411) 
  

alderdi demokrata (0411) 
  

alderdi ekologista (0411) 
  

alderdi erradikala (0411) 
  

alderdi erregionalista (0411) 
  

alderdi errepublikanoa (0411) 
  

alderdi europarra (0411) 
  

alderdi giltzarria (0431) 
  

alderdi komunista (0411) 
  

alderdi kontserbadorea (0411) 
  

alderdi kristau-demokrata (0411) 
  

alderdi laborista (0411) 
  

alderdi liberala (0411) 
  

alderdi monarkikoa (0411) 
  

alderdi nazionalista (0411) 
  

alderdi politikoa (0411) 
  

alderdi sozialdemokrata (0411) 
  

alderdi sozialista (0411) 
  

alderdi-aniztasuna (0406) 
  

alderdien antolaketa (0411) 
  

alderdien barne-demokrazia 
   USE alderdien antolaketa(0411) 
  

alderdien barne-diziplina 
   USE alderdien antolaketa(0411) 
  

alderdien finantzaketa (0411) 
  

alderdien joera oligarkikoak 
   USE alderdien antolaketa(0411) 
  

alderdien legez aurkako finantzaketa 
   USE klase politikoaren moraltasuna(0431) 
  

alderdikidea 
   USE militante politikoa(0411) 
  

alerta-egoera 
   USE larrialdi-egoera(0431) 
  

anarkismoa (0406) 
  

aniztasun politikoa 
   USE demokrazia(0406) 
  

antimilitarismoa 

   USE bakezaletasuna(0431) 
  

antolakunde politikoa 
   USE alderdi politikoa(0411) 
  

arartekoa (0436) 
  

arauak egiteko autonomia 
   USE Parlamentuaren eskumenak(0421) 
  

araugintzarako ahala 
   USE arautzeko ahala(0436) 
  

arautzeko ahala (0436) 
  

ardura publikoa 
   USE kargu publikoa(0431) 
  

arma pertsonala (0431) 
  

arma-lizentzia 
   USE arma pertsonala(0431) 
  

armak edukitzea 
   USE arma pertsonala(0431) 
  

armak erostea 
   USE arma pertsonala(0431) 
  

arrazakeriaren aurkako mugimendua (0431) 
  

asaldura politikoa (0431) 
  

aulki hutsa (0416) 
  

aulkien banaketa (0416) 
  

aulkien esleipena 
   USE aulkien banaketa(0416) 
  

aulkien partiketa 
   USE aulkien banaketa(0416) 
  

autogobernua 
   USE autonomia(0436) 
  

autokrazia 
   USE monokrazia(0406) 
  

autonomia (0436) 
  

autonomia-aurreko erakundearen gobernu-organoa 
   USE Gobernua(0436) 
  

autonomia-erkidegoa (0436) 
  

autonomia-erkidegoen arteko akordioa 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

autonomia-erkidegoko administrazioa 
   USE eskualde-administrazioa(0436) 
  

autonomia-erkidegoko biltzarra 
   USE eskualdeko parlamentua(0421) 
  

autonomia-estatutua 
   USE autonomia(0436) 
  

auzo-polizia (0431) 
  

auzoen arteko lankidetza 
   USE toki-erakundeen elkartea(0436) 
  

aztergaien zerrenda (0426) 
  

bahiketa politikoa (0431) 
  

bailara 
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   USE toki-erakundea(0436) 
  

bakearen aldeko mugimendua 
   USE bakezaletasuna(0431) 
  

bakezaletasuna (0431) 
  

baliozko botoak (0416) 
  

ballotage-a 
   USE berdinketa hausteko botazioa(0416) 
  

balorazio-ahalmena (0406) 
  

banaketa-klausula (0416) 
  

banda armatua 
   USE terrorismoa(0431) 
  

barne-araudia (0431) 
  

barne-politika (0436) 
  

barruko gerra 
   USE gerra zibila(0431) 
  

bateraezintasuna (0421) 
  

baterako batzordea 
   USE ad hoc batzordea(0421) 
  

batzorde berezia (0421) 
  

batzorde betearazlea (0411) 
  

batzorde exekutiboa 
   USE batzorde betearazlea(0411) 
  

batzorde iraunkorra (0421) 
  

batzorde militarra 
   USE erregimen militarra(0406) 
  

batzorde misto parekatua 
   USE botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak(0431) 
  

batzordearen irizpena (0426) 
  

Beheko Ganbera 
   USE zuzeneko hautapeneko ganbera(0421) 
  

behin-behineko langileak 
   USE langile kontratatuak(0436) 
  

berdeen alderdia 
   USE alderdi ekologista(0411) 
  

berdinketa hausteko botazioa (0416) 
  

berresteko ahalmena (0406) 
  

betearazteko ahalmena (0406) 
  

beto-ahalmena 
   USE betoa(0406) 
  

beto-eskubidea 
   USE betoa(0406) 
  

betoa (0406) 
  

bi alderdiko sistema (0406) 
  

bi ganberako sistema (0421) 
  

bi txandako hautapena (0416) 
  

bilkura-aldia (0426) 

  

bilkurako agiria (0426) 
  

bilkurako akta 
   USE Parlamentuko eztabaida(0426) 
  

bilkuraren gerorapena (0426) 
  

bilkuren egunkaria 
   USE Parlamentuko eztabaida(0426) 
  

biltzarra 
   USE parlamentu-ganbera(0421) 
  

bipolarizazioa (0431) 
  

bitarteko langileak 
   USE langile kontratatuak(0436) 
  

bizikidetasun politikoa (0431) 
  

biztanleen ebakuazioa (0431) 
  

biztanleriaren babesa 
   USE herri-babesa(0431) 
  

borroka antiterrorista 
   USE terrorismoa(0431) 
  

bortxaezintasun parlamentarioa 
   USE parlamentarien ukiezintasuna(0421) 
  

botazio aurreratua (0416) 
  

botazio elektronikoa (0426) 
  

botazio izenduna (0426) 
  

botazio publikoa (0416) 
  

botazio sekretua 
   USE boto sekretua(0416) 
  

botazio-prozedura elektronikoa 
   USE botazio elektronikoa(0426) 
  

botazio-sistema (0416) 
  

botazio-sistema elektronikoa 
   USE botazio elektronikoa(0426) 
  

botazioa (0416) 
  

botere betearazlea (0406) 
  

botere betearazlea / botere legegilea 
   USE botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak(0431) 
  

botere eratua 
   USE herri-botereak(0406) 
  

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia 
   USE epai-boterea(0406) 
  

botere legegilea (0406) 
  

botere legegilea / botere betearazlea 
   USE botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak(0431) 
  

botere legegilearen eta betearazlearen arteko 
harremanak (0431) 
  

botere politikoa (0406) 
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botere zentralaren eta eskualde- edo toki-boterearen 
arteko harremanak 
   USE Estatuaren eta lurralde-erakundeen arteko 
harremanak(0431) 
  

boterearen pertsonalizazioa (0431) 
  

botereen arteko gatazka 
   USE eskumen-gatazka(0431) 
  

botereen banaketa (0406) 
  

botereen kontzentrazioa (0431) 
  

boto deuseza (0416) 
  

boto elektronikoa 
   USE botazio elektronikoa(0426) 
  

boto globala 
   USE testu osoaren botazioa(0426) 
  

boto lehenetsia 
   USE lehentasunezko botoa(0416) 
  

boto sekretua (0416) 
  

boto zuria (0416) 
  

boto-agindua 
   USE boto-diziplina(0426) 
  

boto-asmoa (0416) 
  

boto-diziplina (0426) 
  

boto-ehunekoa 
   USE botoen banaketa(0416) 
  

boto-emaileak 
   USE hautesleria(0416) 
  

boto-emaileak 
   USE hauteskundeetako parte-hartzea(0416) 
  

boto-kontaketa 
   USE boto-zenbaketa(0416) 
  

boto-ordezkatzea 
   USE eskuordetze bidezko botoa(0426) 
  

boto-txartela 
   USE hauteskunde-txartela(0416) 
  

boto-zenbaketa (0416) 
  

boto-zenbaketaren kontrola (0416) 
  

botoa 
   USE botazioa(0416) 
  

botoa emateko adina (0416) 
  

botoaren azalpena (0426) 
  

botoaren emaitza (0416) 
  

botoen banaketa (0416) 
  

botoen gehiengoa (0416) 
  

bozeramaleen batzordea 
   USE lehendakarien konferentzia [V4.2](0421) 
  

bundesland-a 
   USE estatu federatua(0406) 
  

Bundesrat 

   USE ganbera federala(0421) 
  

burokrazia 
   USE administrazio-formalitatea(0436) 
  

COSAC 
   USE Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen Biltzarra(0421) 
  

defentsa zibila 
   USE herri-babesa(0431) 
  

demokratizazioa (0436) 
  

demokrazia (0406) 
  

demokrazia ordezkatzailea 
   USE demokrazia(0406) 
  

departamendua (0436) 
  

deskontzentrazioa (0436) 
  

desobedientzia zibila (0431) 
  

despolitizazioa (0431) 
  

deszentralizazioa (0436) 
  

diktadura (0406) 
  

diktadura militarra 
   USE erregimen militarra(0406) 
  

Diputado del Común 
   USE arartekoa(0436) 
  

diputatua 
   USE parlamentaria(0421) 
  

diputatuen estatutua 
   USE parlamentarien estatutua(0421) 
  

diputatuen kongresua 
   USE zuzeneko hautapeneko ganbera(0421) 
  

diputazio iraunkorra 
   USE parlamentu-ganbera(0421) 
  

disidentea (0431) 
  

disidentzia (0431) 
  

diskrezioz jokatu beharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

diziplina-prozedura (0436) 
  

diziplina-zehapena 
   USE administrazio-zehapena(0436) 
  

diziplina-zuzenbidea 
   USE diziplina-prozedura(0436) 
  

diziplinazko espedientea 
   USE diziplina-prozedura(0436) 
  

doktrina politikoa 
   USE ideologia politikoa(0406) 
  

e-administrazioa 
   USE administrazio elektronikoa(0436) 
  

e-gobernantza 
   USE gobernantza(0436) 
  

e-gobernua 
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   USE administrazio elektronikoa(0436) 
  

EGEOBI 
   USE Europako Erkidegoko Gaietan 
Espezializatutako Organoen Biltzarra(0421) 
  

egoera politikoa (0431) 
  

ekimen-ahalmena (0406) 
  

ekimen-eskubidea 
   USE ekimen-ahalmena(0406) 
  

ekologismoa (0406) 
  

Elizaren eta Estatuaren arteko bereizketa 
   USE Elizaren eta Estatuaren arteko 
harremanak(0436) 
  

Elizaren eta Estatuaren arteko harremanak (0436) 
  

elkarte politikoa 
   USE alderdi politikoa(0411) 
  

elkarte-mugimendua (0431) 
  

elkartegintza 
   USE elkarte-mugimendua(0431) 
  

emakumeen erakundea 
   USE mugimendu feminista(0431) 
  

entitate publikoa 
   USE herri-erakundea(0436) 
  

epai-boterea (0406) 
  

erabakimena 
   USE erabakitzeko ahalmena(0406) 
  

erabakitzeko ahalmena (0406) 
  

erakunde autonomikoa 
   USE eskualde-administrazioa(0436) 
  

erakunde autonomoa 
   USE herri-erakundea(0436) 
  

erakunde politikoa (0406) 
  

erakunde publikoa 
   USE herri-erakundea(0436) 
  

erakunde-akordioa (0431) 
  

erakunde-erreforma (0431) 
  

erakunde-eskumena (0431) 
  

erakunde-jarduna (0431) 
  

erakundearen araudia 
   USE barne-araudia(0431) 
  

erakundearen egoitza (0431) 
  

erakundeen arteko harremanak (0431) 
  

erakundeen arteko itunak 
   USE erakundeen lankidetza(0431) 
  

erakundeen arteko lankidetza 
   USE erakundeen lankidetza(0431) 
  

erakundeen lankidetza (0431) 
  

erantzukizun politikoa (0431) 
  

erbesteko gobernua (0406) 
  

erbesteratze politikoa 
   USE errefuxiatu politikoa(0431) 
  

Erkidegoko hauteskunde-zuzenbidea 
   USE Europako hauteskunde-sistema(0416) 
  

erreferenduma (0416) 
  

erreforma politikoa (0431) 
  

errefuxiatu politikoa (0431) 
  

erregea 
   USE estatuburua(0406) 
  

erregezaletasuna (0406) 
  

erregimen autoritarioa (0406) 
  

erregimen diktatoriala 
   USE diktadura(0406) 
  

erregimen militarra (0406) 
  

erregimen parlamentarioa (0406) 
  

erregimen politikoa (0406) 
  

erregimen politikoaren aldaketa (0406) 
  

erregimen presidentzialista (0406) 
  

erregimen totalitarioa 
   USE erregimen autoritarioa(0406) 
  

erregionalismoa (0406) 
  

erregionalizazioa (0436) 
  

errekurtso hierarkikoa 
   USE administrazio-errekurtsoa(0436) 
  

errepideko kontrola 
   USE polizia-kontrola(0431) 
  

errepresioa (0431) 
  

errepublika (0406) 
  

errepublikako lehendakaria 
   USE estatuburua(0406) 
  

erresistentzia-mugimendu globala 
   USE globalizazioaren aurkako mugimendua(0431) 
  

Ertzaintza 
   USE polizia autonomikoa(0431) 
  

eskaera (0421) 
  

eskandalu politikoa 
   USE klase politikoaren moraltasuna(0431) 
  

eskualde-administrazioa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

eskualde-administrazioa (0436) 
  

eskualde-erakundea (0436) 
  

eskualde-estatua (0406) 
  

eskualde-gobernua 
   USE Gobernua(0436) 
  

eskualde-hauteskundeak (0416) 
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eskualde-kolektibitatea 
   USE eskualde-erakundea(0436) 
  

eskualdea (0436) 
  

eskualdearen zatiketa 
   USE eskualde-erakundea(0436) 
  

eskualdeen arteko harremanak 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

eskualdeko autonomia 
   USE autonomia(0436) 
  

eskualdeko erakundea 
   USE eskualde-administrazioa(0436) 
  

eskualdeko kontseilua 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

eskualdeko parlamentua (0421) 
  

eskualdeko Parlamentuaren araudia 
   USE parlamentu-araudia(0426) 
  

eskualdeko Parlamenturako hauteskundeak 
   USE eskualde-hauteskundeak(0416) 
  

eskualdeko polizia 
   USE polizia autonomikoa(0431) 
  

eskuin erradikala 
   USE eskuin muturra(0411) 
  

eskuin muturra (0411) 
  

eskuin politikoa (0411) 
  

eskuina 
   USE eskuin politikoa(0411) 
  

eskumen-banaketa (0431) 
  

eskumen-gatazka (0431) 
  

eskumenen eskuordetzea 
   USE ahalmenak eskuordetzea(0436) 
  

eskumenen esleipena 
   USE eskumen-banaketa(0431) 
  

eskumenen oreka 
   USE eskumen-banaketa(0431) 
  

eskumenen partiketa 
   USE eskumen-banaketa(0431) 
  

eskuordetze bidezko botoa (0426) 
  

eskuordetze bidezko legegintza (0436) 
  

eskuordetze-legea 
   USE eskuordetze bidezko legegintza(0436) 
  

establezimendu publikoa 
   USE herri-erakundea(0436) 
  

estalinismoa 
   USE marxismoa(0406) 
  

estatu autonomikoa 
   USE eskualde-estatua(0406) 
  

estatu federala (0406) 
  

estatu federatua (0406) 
  

estatu homogeneoa 
   USE estatu unitarioa(0406) 
  

estatu islamikoa (0406) 
  

estatu konfederala (0406) 
  

estatu konfesionala (0406) 
  

estatu laikoa (0406) 
  

estatu ongilea 
   USE ongizatearen estatua(0406) 
  

estatu unitarioa (0406) 
  

estatu urgazlea 
   USE ongizatearen estatua(0406) 
  

estatu zentralista 
   USE estatu unitarioa(0406) 
  

estatu zentralizatua 
   USE estatu unitarioa(0406) 
  

estatu-indarkeria (0431) 
  

estatu-kolpea (0431) 
  

Estatua (0406) 
  

Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko akordioa 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

Estatuaren eta lurralde-erakundeen arteko 
harremanak (0431) 
  

Estatuaren eta toki-erakundeen arteko lankidetza 
   USE administrazio-lankidetza(0436) 
  

Estatuaren ikurra (0406) 
  

Estatuaren kontratua 
   USE administrazio-kontratua(0436) 
  

Estatuaren Kontratuei buruzko Legea 
   USE administrazio-kontratua(0436) 
  

Estatuaren lurralde-antolaketa 
   USE lurralde-erakundea(0436) 
  

Estatuaren politika 
   USE gobernu-politika(0436) 
  

estatuburua (0406) 
  

estatuen federazioa 
   USE federalismoa(0406) 
  

estatuen konfederazioa 
   USE estatu konfederala(0406) 
  

Estatuko administrazio orokorra 
   USE administrazio zentrala(0436) 
  

Estatuko administrazioa 
   USE administrazio zentrala(0436) 
  

Estatuko agintariak 
   USE herri-botereak(0406) 
  

Estatuko segurtasun-kideriak 
   USE polizia(0431) 
  

estatuturik gabeko langileak 
   USE langile kontratatuak(0436) 
  



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 21/29 

etika politikoa 
   USE klase politikoaren moraltasuna(0431) 
  

etnia anitzeko estatua (0406) 
  

etnien arteko gatazka (0431) 
  

etxeratze-agindua 
   USE larrialdi-egoera(0431) 
  

euroeskuina (0406) 
  

eurokomunismoa (0406) 
  

Europako Erkidegoko Gaietan Espezializatutako 
Organoen Biltzarra (0421) 
  

Europako hauteskunde-sistema (0416) 
  

Europako hauteskundeak (0416) 
  

Europako Parlamentuaren araudia 
   USE parlamentu-araudia(0426) 
  

Exekutiboa (0436) 
  

Exekutiboaren eskumenak (0436) 
  

ezker erradikala 
   USE ezker muturra(0411) 
  

ezker muturra (0411) 
  

ezker politikoa (0411) 
  

ezkerra 
   USE ezker politikoa(0411) 
  

ezkerreko erradikalismoa 
   USE ezkertiartasuna(0406) 
  

ezkerreko estremismoa 
   USE ezkertiartasuna(0406) 
  

ezkertiartasuna (0406) 
  

faxismoa (0406) 
  

federalismoa (0406) 
  

feminismoa 
   USE mugimendu feminista(0431) 
  

filosofia politikoa (0406) 
  

funtzio publikoa (0436) 
  

funtzio publikoaren estatutua 
   USE funtzionarioen estatutua(0436) 
  

funtzionarioa (0436) 
  

funtzionarioen betebeharrak (0436) 
  

funtzionarioen eginbeharrak 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

funtzionarioen eskubideak (0436) 
  

funtzionarioen estatutua (0436) 
  

gaikuntza-legea 
   USE eskuordetze bidezko legegintza(0436) 
  

gaitasuna emateko legea 
   USE eskuordetze bidezko legegintza(0436) 
  

galdera idatzia (0421) 
  

galderak egiteko txanda (0426) 
  

ganbera 
   USE parlamentu-ganbera(0421) 
  

ganbera bakarreko sistema (0421) 
  

ganbera desegitea 
   USE Parlamentua desegitea(0431) 
  

ganbera federala (0421) 
  

ganbera-bitasuna 
   USE bi ganberako sistema(0421) 
  

gatazka etnikoa 
   USE etnien arteko gatazka(0431) 
  

gazte-erakundea 
   USE gazte-mugimendua(0431) 
  

gazte-mugimendua (0431) 
  

gazteen mugimendua 
   USE gazte-mugimendua(0431) 
  

gehiengo erlatiboa 
   USE gehiengo soila(0416) 
  

gehiengo indartua 
   USE gehiengo kualifikatua(0416) 
  

gehiengo isila (0431) 
  

gehiengo kualifikatua (0416) 
  

gehiengo osoa (0416) 
  

gehiengo politikoa (0431) 
  

gehiengo soila (0416) 
  

gehiengozko hautapena 
   USE gehiengozko sistema(0416) 
  

gehiengozko sistema (0416) 
  

geroratzeko proposamena 
   USE bilkuraren gerorapena(0426) 
  

gerra zibila (0431) 
  

gerrilla 
   USE indarkeria politikoa(0431) 
  

giza eskubideak babesteko mugimendua 
   USE giza eskubideen aldeko mugimendua(0431) 
  

giza eskubideen aldeko mugimendua (0431) 
  

giza eskubideen aldeko taldea 
   USE giza eskubideen aldeko mugimendua(0431) 
  

gizarte-mugimendua (0431) 
  

globalizazioaren aurkako mugimendua (0431) 
  

gobernantza (0436) 
  

gobernu autonomikoa 
   USE Gobernua(0436) 
  

gobernu iraultzailea 
   USE matxinatuen gobernua(0406) 
  

gobernu-politika (0436) 
  

gobernu-programa (0436) 
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Gobernua (0436) 
  

gobernuaren adierazpena (0436) 
  

gobernuaren dimisioa (0431) 
  

gobernuaren erantzukizuna 
   USE ministro-erantzukizuna(0436) 
  

gobernuaren mezua 
   USE gobernuaren adierazpena(0436) 
  

gobernuaren politika 
   USE gobernu-politika(0436) 
  

gobernuburua (0436) 
  

gobernuko lehendakaria 
   USE gobernuburua(0436) 
  

Goi Ganbera (0421) 
  

goi-funtzionarioa 
   USE funtzionarioa(0436) 
  

Gorte Nagusiak 
   USE nazio-parlamentua(0421) 
  

gose-greba (0431) 
  

gutxiengo politikoa (0431) 
  

guztien adostasuna (0416) 
  

Hagenbach-Bischoff sistema 
   USE aulkien banaketa(0416) 
  

harremanetarako hizkuntza 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

hautagai izateari uko egitea (0416) 
  

hautagai-aurkezpena (0416) 
  

hautagaia (0416) 
  

hautapenaren deuseztasuna (0416) 
  

hautatuaren statusa (0431) 
  

hauteskunde aurreratuak (0416) 
  

hauteskunde autonomikoak 
   USE eskualde-hauteskundeak(0416) 
  

hauteskunde ondoko ituna 
   USE koalizio politikoa(0431) 
  

hauteskunde orokorrak (0416) 
  

hauteskunde partzialak (0416) 
  

hauteskunde primarioak (0416) 
  

hauteskunde-akta 
   USE boto-zenbaketa(0416) 
  

hauteskunde-aliantza (0416) 
  

hauteskunde-atala 
   USE hauteskunde-mugabarrua(0416) 
  

hauteskunde-atalasea 
   USE hauteskunde-kozientea(0416) 
  

hauteskunde-auzia (0416) 
  

hauteskunde-auzietako errekurtsoa 
   USE hauteskunde-auzia(0416) 

  

hauteskunde-auzietako prozedura 
   USE hauteskunde-auzia(0416) 
  

hauteskunde-barrutia 
   USE hauteskunde-mugabarrua(0416) 
  

hauteskunde-bermea (0416) 
  

hauteskunde-bulegoa 
   USE hauteskunde-mahaia(0416) 
  

hauteskunde-erreforma (0416) 
  

hauteskunde-erregistroa 
   USE hautesleria(0416) 
  

hauteskunde-errekurtsoak 
   USE boto-zenbaketaren kontrola(0416) 
  

hauteskunde-finantzaketa (0416) 
  

hauteskunde-gastuak (0416) 
  

hauteskunde-inkesta 
   USE boto-asmoa(0416) 
  

hauteskunde-iruzurra (0416) 
  

hauteskunde-kabina 
   USE boto sekretua(0416) 
  

hauteskunde-kanpaina (0416) 
  

hauteskunde-kartela 
   USE hauteskunde-propaganda(0416) 
  

hauteskunde-kolegioa 
   USE hautesleria(0416) 
  

hauteskunde-kozientea (0416) 
  

hauteskunde-langa 
   USE banaketa-klausula(0416) 
  

hauteskunde-lege nazionala 
   USE hauteskunde-zuzenbidea(0416) 
  

hauteskunde-lehentasuna 
   USE lehentasunezko botoa(0416) 
  

hauteskunde-lokala 
   USE hauteskunde-mahaia(0416) 
  

hauteskunde-mahaia (0416) 
  

hauteskunde-mandatua (0421) 
  

hauteskunde-mitina 
   USE hauteskunde-propaganda(0416) 
  

hauteskunde-mugabarrua (0416) 
  

hauteskunde-programa (0416) 
  

hauteskunde-propaganda (0416) 
  

hauteskunde-prozedura bateratua 
   USE Europako hauteskunde-sistema(0416) 
  

hauteskunde-prozedura harmonizatua 
   USE Europako hauteskunde-sistema(0416) 
  

hauteskunde-sistema (0416) 
  

hauteskunde-txartela (0416) 
  

hauteskunde-zentsua 
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   USE hautesleria(0416) 
  

hauteskunde-zentsuan inskribatzea 
   USE hautesleen inskripzioa(0416) 
  

hauteskunde-zuzenbide nazionala 
   USE hauteskunde-zuzenbidea(0416) 
  

hauteskunde-zuzenbidea (0416) 
  

hauteskundeak (0416) 
  

hauteskundeen antolaketa (0416) 
  

hauteskundeen azken txanda 
   USE berdinketa hausteko botazioa(0416) 
  

hauteskundeen bigarren txanda 
   USE berdinketa hausteko botazioa(0416) 
  

hauteskundeetako emaitza (0416) 
  

hauteskundeetako parte-hartzea (0416) 
  

hautesle inskribatua 
   USE hautesleria(0416) 
  

hautesle-zerrenda (0416) 
  

hauteslea 
   USE hautesleria(0416) 
  

hautesleen inskripzioa (0416) 
  

hautesleria (0416) 
  

hautespen bidezko toki-kargua (0436) 
  

hautetsiak aldarrikatzeko akta 
   USE boto-zenbaketa(0416) 
  

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legea 
   USE administrazio-kontratua(0436) 
  

herri-administrazioa (0436) 
  

herri-administrazioaren erantzukizuna 
   USE administrazio-erantzukizuna(0436) 
  

herri-babesa (0431) 
  

herri-botereak (0406) 
  

herri-demokrazia (0406) 
  

herri-ekimena 
   USE eskaera(0421) 
  

herri-erakundea (0436) 
  

herriaren defentsaria 
   USE arartekoa(0436) 
  

herritarren segurtasun-gabezia 
   USE segurtasun publikoa(0431) 
  

herritarren segurtasuna 
   USE segurtasun publikoa(0431) 
  

herritarren sentsibilizazioa 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

herritarrentzako informazioa 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

hitz egiteko denbora 
   USE Parlamentuko eztabaida(0426) 
  

hizkuntza koofiziala 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

hizkuntza ofiziala (0431) 
  

hizkuntzen erabilera (0431) 
  

hizpidea erabiltzeko denbora 
   USE Parlamentuko eztabaida(0426) 
  

ibilgailuaren dokumentazioaren kontrola 
   USE polizia-kontrola(0431) 
  

idazkaritza esleitzea 
   USE idazkaritza-sorospena(0421) 
  

idazkaritza-sorospena (0421) 
  

idazkaritzagatiko kalte-ordaina 
   USE idazkaritza-sorospena(0421) 
  

ideologia politikoa (0406) 
  

iheslaria 
   USE portaera politikoa(0431) 
  

IHHL 
   USE itsasoz haraindiko herrialde eta 
lurraldeak(0436) 
  

ikerketa-batzordea (0421) 
  

ilegaltasuna 
   USE legezkotasuna(0406) 
  

Imperiali sistema 
   USE aulkien banaketa(0416) 
  

inboluzionismoa 
   USE estatu-kolpea(0431) 
  

indarkeria politikoa (0431) 
  

indarkeriarik eza (0431) 
  

informazio-kanpaina 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

inskribatu gabea (0421) 
  

inskribatu gabeko diputatua 
   USE inskribatu gabea(0421) 
  

interes ekonomikoen adierazpena 
   USE parlamentarien interes ekonomikoak(0421) 
  

interes-taldea (0431) 
  

Internazional Sozialista (0406) 
  

iraultza 
   USE indarkeria politikoa(0431) 
  

iritzi publikoa (0431) 
  

iritzi-eskaera 
   USE irizpena(0426) 
  

iritzi-joerak 
   USE iritzi-mugimenduak(0431) 
  

iritzi-mugimenduak (0431) 
  

irizpen arrazoitua 
   USE irizpena(0426) 
  

irizpen-eskaera 
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   USE irizpena(0426) 
  

irizpena (0426) 
  

irizpena eskatzea 
   USE irizpena(0426) 
  

irudi publikoa (0431) 
  

isiltasuna gorde beharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

isiltasuna gordetzeko betebeharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

itsasoz haraindiko departamendua (0436) 
  

itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeak (0436) 
  

itsasoz haraindiko lurraldea (0436) 
  

itunetarako baimena 
   USE Parlamentuaren eskumenak(0421) 
  

itzaleko gobernua 
   USE itzaleko kabinetea(0431) 
  

itzaleko kabinetea (0431) 
  

izen bakarreko hautapena (0416) 
  

izendatzeko ahalmena (0406) 
  

jabeldura 
   USE jabeldura parlamentarioa(0421) 
  

jabeldura parlamentarioa (0421) 
  

jarduera politikoagatiko baimena (0416) 
  

jazarraldia 
   USE estatu-kolpea(0431) 
  

jendaurreko bilkura (0426) 
  

jendaurreko entzunaldia 
   USE jendaurreko bilkura(0426) 
  

joera politikoa (0411) 
  

Justicia de Aragón 
   USE arartekoa(0436) 
  

kabinetea 
   USE Gobernua(0436) 
  

kanpoko langileak 
   USE langile kontratatuak(0436) 
  

kargu publikoa (0431) 
  

klase politikoa 
   USE politikaria(0431) 
  

klase politikoaren moraltasuna (0431) 
  

klub politikoa (0411) 
  

koalizio politikoa (0431) 
  

koalizio-gobernua 
   USE koalizio politikoa(0431) 
  

koalizioa 
   USE koalizio politikoa(0431) 
  

kolpismoa 
   USE estatu-kolpea(0431) 
  

komunikazio-hizkuntza 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

komunismoa (0406) 
  

konderria (0436) 
  

konfiantza-galdekizuna (0421) 
  

Kongresurako hauteskundeak 
   USE hauteskunde orokorrak(0416) 
  

kontratu publikoa 
   USE administrazio-kontratua(0436) 
  

kontratuaren xedea 
   USE administrazio-kontratua(0436) 
  

kontrol demokratikoa 
   USE parlamentu-kontrola(0421) 
  

kontrol-erakundea (0406) 
  

kontrolatzeko ahalmena (0406) 
  

kontrolerako agintea 
   USE kontrolatzeko ahalmena(0406) 
  

kontserbatismoa (0406) 
  

korronte politikoa 
   USE joera politikoa(0411) 
  

krisi politikoa (0431) 
  

kuestorea (0421) 
  

Kuestoreen Batzordea 
   USE kuestorea(0421) 
  

laikotasuna (0406) 
  

lan-hizkuntza 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

lan-kontratuko langileak 
   USE langile kontratatuak(0436) 
  

land-a 
   USE estatu federatua(0406) 
  

langile kontratatuak (0436) 
  

langile-mugimendua (0431) 
  

Langileen Nazioarteko Elkartea (0406) 
  

larrialdi-egoera (0431) 
  

lege-proiektua (0426) 
  

lege-proposamena (0426) 
  

legearen aldaketa (0426) 
  

legearen aldarrikapena (0426) 
  

legearen argitalpena (0426) 
  

legearen botazioa (0426) 
  

legearen erreforma 
   USE legearen aldaketa(0426) 
  

legearen ezespena 
   USE legearen onespena(0426) 
  

legearen hizkuntza-kalitatea 
   USE legeen idazkuntza(0426) 
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legearen idazketa 
   USE legeen idazkuntza(0426) 
  

legearen legegintza-kalitatea 
   USE legeen idazkuntza(0426) 
  

legearen onespena (0426) 
  

legeen idazkuntza (0426) 
  

legegintza-prozesua 
   USE legegintzako prozedura(0426) 
  

legegintzako dekretua 
   USE eskuordetze bidezko legegintza(0436) 
  

legegintzako ekimena (0426) 
  

legegintzako prozedura (0426) 
  

legegintzako teknika 
   USE legegintzako prozedura(0426) 
  

legegintzaldia (0421) 
  

legegintzaldiaren iraupena 
   USE legegintzaldia(0421) 
  

legegintzarako eskuordetzea 
   USE eskuordetze bidezko legegintza(0436) 
  

legegintzarako hauteskundeak 
   USE hauteskunde orokorrak(0416) 
  

legez aurkako komisioak 
   USE klase politikoaren moraltasuna(0431) 
  

legezaurkakotasuna 
   USE legezkotasuna(0406) 
  

legezkontrakotasuna 
   USE legezkotasuna(0406) 
  

legezkotasuna (0406) 
  

legezkotasunik eza 
   USE legezkotasuna(0406) 
  

legitimitatea (0406) 
  

lehen ministroa 
   USE gobernuburua(0436) 
  

lehendakarien konferentzia [V4.2] (0421) 
  

lehendakaritzarako hauteskundeak (0416) 
  

lehentasun-botoa 
   USE lehentasunezko botoa(0416) 
  

lehentasunezko botoa (0416) 
  

leninismoa 
   USE marxismoa(0406) 
  

liberalismoa (0406) 
  

lingua franca 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

lobby-a 
   USE interes-taldea(0431) 
  

lurralde-enklabea (0436) 
  

lurralde-erakundea (0436) 
  

lurralde-kolektibitatea 
   USE lurralde-erakundea(0436) 
  

lurraldea hauteskunde-barrutietan zatitzea 
   USE hauteskunde-mugabarrua(0416) 
  

lurraldea hauteskunde-mugabarruetan zatitzea 
   USE hauteskunde-mugabarrua(0416) 
  

lurraldearen zatiketa 
   USE lurralde-erakundea(0436) 
  

mandatu bikoitza 
   USE mandatuen metaketa(0421) 
  

mandatu loteslea 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

mandatuaren epea 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

mandatuaren iraupena 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

mandatuen metaketa (0421) 
  

maoismoa (0406) 
  

marxismo-leninismoa 
   USE marxismoa(0406) 
  

marxismoa (0406) 
  

matxinatuen gobernua (0406) 
  

militante politikoa (0411) 
  

militarismoa (0431) 
  

ministerioa (0436) 
  

ministro-aldaketa (0431) 
  

ministro-erantzukizuna (0436) 
  

ministroa (0436) 
  

ministroen kontseilua (0436) 
  

Ministroen Kontseiluko burua 
   USE gobernuburua(0436) 
  

mintzaira ofiziala 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

monarkia absolutua 
   USE monokrazia(0406) 
  

monarkia konstituzionala 
   USE parlamentuzko monarkia(0406) 
  

monokrazia (0406) 
  

moraltasunez jokatu beharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

motibazio politikoa (0431) 
  

muga-kontrola (0431) 
  

mugaketa-klausula 
   USE banaketa-klausula(0416) 
  

mugimendu abertzalea (0431) 
  

mugimendu antiarrazista 
   USE arrazakeriaren aurkako mugimendua(0431) 
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mugimendu autonomiazalea (0431) 
  

mugimendu bakezalea 
   USE bakezaletasuna(0431) 
  

mugimendu ekologista (0431) 
  

mugimendu feminista (0431) 
  

mugimendu politikoak eta gizarte-mugimenduak 
   USE iritzi-mugimenduak(0431) 
  

mundialismoa (0406) 
  

mundu-eguna 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

mundu-urtea 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

muturreko alderdia (0411) 
  

nahitaezko botoa (0416) 
  

Nazio Parlamentuaren araudia 
   USE parlamentu-araudia(0426) 
  

Nazio Parlamenturako hauteskundeak 
   USE hauteskunde orokorrak(0416) 
  

nazio-gobernua 
   USE Gobernua(0436) 
  

nazio-hauteskundeak (0416) 
  

nazio-hizkuntza 
   USE hizkuntza ofiziala(0431) 
  

nazio-mandatua 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

nazio-parlamentua (0421) 
  

nazioarteko urtea 
   USE sentsibilizazio-kanpaina(0431) 
  

nazionalismoa (0406) 
  

nazionalsozialismoa (0406) 
  

nazismoa 
   USE nazionalsozialismoa(0406) 
  

negoziatzeko ahalmena (0406) 
  

nekazari-mugimendua (0431) 
  

neofaxismoa 
   USE faxismoa(0406) 
  

neoliberalismoa 
   USE liberalismoa(0406) 
  

neonazismoa 
   USE nazionalsozialismoa(0406) 
  

neutraltasunez jokatu beharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

nortasun-kontrola 
   USE polizia-kontrola(0431) 
  

obeditu beharra 
   USE funtzionarioen betebeharrak(0436) 
  

oligarkia (0406) 
  

ombudsman-a 

   USE arartekoa(0436) 
  

ongizatearen estatua (0406) 
  

oposizio politikoa (0431) 
  

oposizioaren burua (0431) 
  

oposizioko gobernua 
   USE itzaleko kabinetea(0431) 
  

ordena publikoa (0431) 
  

ordena publikoko indarrak 
   USE polizia(0431) 
  

ordezkaritza politikoa (0431) 
  

ordezkaritzako mandatua 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

ordezkoa (0421) 
  

organoen arteko ahalmen-eskuordetzea 
   USE ahalmenak eskuordetzea(0436) 
  

parlamentari independentea 
   USE inskribatu gabea(0421) 
  

parlamentari lokabea 
   USE inskribatu gabea(0421) 
  

parlamentaria (0421) 
  

parlamentarien estatutua (0421) 
  

parlamentarien interes ekonomikoak (0421) 
  

parlamentarien jarduera ordainduak 
   USE parlamentarien interes ekonomikoak(0421) 
  

parlamentarien lanbide-jarduerak 
   USE parlamentarien interes ekonomikoak(0421) 
  

parlamentarien ukiezintasuna (0421) 
  

parlamentarientzako kalte-ordaina 
   USE parlamentu-esleipena(0421) 
  

parlamentu arteko batzordea 
   USE parlamentu arteko ordezkaritza(0421) 
  

parlamentu arteko ordezkaritza (0421) 
  

Parlamentu autonomikoa 
   USE eskualdeko parlamentua(0421) 
  

parlamentu-araudia (0426) 
  

parlamentu-aulkia (0416) 
  

parlamentu-azterketa 
   USE parlamentu-prozedura(0426) 
  

parlamentu-batzorde baten osaera (0421) 
  

parlamentu-batzordea (0421) 
  

parlamentu-bilkura (0426) 
  

parlamentu-esleipena (0421) 
  

parlamentu-galdera (0421) 
  

parlamentu-ganbera (0421) 
  

parlamentu-ikerketa (0421) 
  

parlamentu-kontrola (0421) 
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parlamentu-mandatua 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

parlamentu-ordezkaritza (0421) 
  

parlamentu-prerrogatiba 
   USE parlamentu-pribilegioa(0421) 
  

parlamentu-pribilegioa (0421) 
  

parlamentu-prozedura (0426) 
  

parlamentua (0421) 
  

Parlamentua desegitea (0431) 
  

Parlamentuan hitz egitea 
   USE Parlamentuko eztabaida(0426) 
  

Parlamentuaren ahalmena 
   USE Parlamentuaren eskumenak(0421) 
  

Parlamentuaren betoa 
   USE zuzenketa(0426) 
  

Parlamentuaren ebazpena (0421) 
  

Parlamentuaren eginkizunak 
   USE Parlamentuaren eskumenak(0421) 
  

Parlamentuaren eskumenak (0421) 
  

Parlamentuaren Mahaia (0421) 
  

Parlamentuaren osaera (0421) 
  

parlamentuen arteko harremanak (0421) 
  

parlamentuen arteko lankidetza (0421) 
  

Parlamentuko azpibatzordea 
   USE parlamentu-batzordea(0421) 
  

Parlamentuko botazioa (0426) 
  

Parlamentuko eztabaida (0426) 
  

Parlamentuko lehendakaria (0421) 
  

Parlamentuko lehendakariordea (0421) 
  

Parlamentuko taldea (0421) 
  

parlamentuz kanpoko alderdia (0411) 
  

parlamentuz kanpoko kontsulta 
   USE jendaurreko bilkura(0426) 
  

parlamentuzko monarkia (0406) 
  

parte-hartze politikoa (0431) 
  

pertsonen desagerpena (0431) 
  

pertsonen kontrola 
   USE polizia-kontrola(0431) 
  

plataforma politikoa 
   USE programa politikoa(0411) 
  

plebiszitua (0416) 
  

politika (0431) 
  

politikaria (0431) 
  

polizia (0431) 
  

polizia autonomikoa (0431) 
  

Polizia Kideria Nazionala 

   USE polizia(0431) 
  

polizia nazionala 
   USE polizia(0431) 
  

polizia-kontrola (0431) 
  

populismoa (0406) 
  

portaera politikoa (0431) 
  

posta bidezko botoa (0416) 
  

PPP 
   USE sektore publikoa eta pribatua elkartzea 
[V4.2](0436) 
  

presio-taldea 
   USE interes-taldea(0431) 
  

preso politikoa (0431) 
  

printzipio politikoa 
   USE filosofia politikoa(0406) 
  

probintzia (0436) 
  

probintzia-administrazioa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

probintzia-diputazioa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

probintzia-hauteskundeak 
   USE toki-hauteskundeak(0416) 
  

Procurador del Común 
   USE arartekoa(0436) 
  

programa politikoa (0411) 
  

propaganda politikoa (0431) 
  

proportziozko ordezkaritza (0416) 
  

protokoloa (0406) 
  

protokolozko ordena 
   USE protokoloa(0406) 
  

quoruma (0426) 
  

quorumaren egiaztapena 
   USE quoruma(0426) 
  

salbuespen-egoera (0431) 
  

segurtasun publikoa (0431) 
  

segurtasun zibila 
   USE herri-babesa(0431) 
  

sektore publikoa eta pribatua elkartzea [V4.2] 
(0436) 
  

senataria 
   USE parlamentaria(0421) 
  

senatarien estatutua 
   USE parlamentarien estatutua(0421) 
  

senatua 
   USE Goi Ganbera(0421) 
  

Senaturako hauteskundeak 
   USE hauteskunde orokorrak(0416) 
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sentsibilizazio-kanpaina (0431) 
  

setio-egoera 
   USE salbuespen-egoera(0431) 
  

Sindic de Greuges 
   USE arartekoa(0436) 
  

sistema politikoa 
   USE erregimen politikoa(0406) 
  

sozialdemokrazia (0406) 
  

sozialismoa (0406) 
  

sozietate publiko-pribatua 
   USE sektore publikoa eta pribatua elkartzea 
[V4.2](0436) 
  

sufragio unibertsala (0416) 
  

talde mistoa 
   USE inskribatu gabea(0421) 
  

talde politikoa 
   USE Parlamentuko taldea(0421) 
  

talde terrorista 
   USE terrorismoa(0431) 
  

tartekaritza politikoa (0431) 
  

teoria politikoa 
   USE filosofia politikoa(0406) 
  

terrorismoa (0431) 
  

terrorismoaren aurkako borroka 
   USE terrorismoa(0431) 
  

terrorismoaren jazarpena 
   USE terrorismoa(0431) 
  

testu osoaren botazioa (0426) 
  

toki-administrazioa (0436) 
  

toki-agintea 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

toki-araubidea 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

toki-entea 
   USE toki-erakundea(0436) 
  

toki-erakunde txikia 
   USE toki-erakundea(0436) 
  

toki-erakundea (0436) 
  

toki-erakundeen elkartea (0436) 
  

toki-hauteskundeak (0416) 
  

toki-korporazioa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

toki-mandatua 
   USE hauteskunde-mandatua(0421) 
  

tokiko autonomia 
   USE autonomia(0436) 
  

tokiko elkartea 
   USE toki-erakundea(0436) 
  

tokiko polizia (0431) 
  

tortura (0431) 
  

totalitarismoa 
   USE erregimen autoritarioa(0406) 
  

tribuen arteko gerra 
   USE etnien arteko gatazka(0431) 
  

txanda bakarreko hautapena (0416) 
  

txandaketa politikoa (0431) 
  

txartelen zenbaketa 
   USE hauteskunde-txartela(0416) 
  

udal administrazioa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

udal hauteskundeak 
   USE toki-hauteskundeak(0416) 
  

udal mugartea 
   USE udalerria(0436) 
  

udala 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

udalen elkartea (0436) 
  

udalerria (0436) 
  

udalerrien elkartea 
   USE udalen elkartea(0436) 
  

udalerrien federazioa 
   USE udalen elkartea(0436) 
  

udalerrien mankomunitatea 
   USE udalen elkartea(0436) 
  

udaltzaingoa 
   USE tokiko polizia(0431) 
  

uharteko kabildoa 
   USE toki-administrazioa(0436) 
  

ultraeskuina 
   USE eskuin muturra(0411) 
  

ultraeskuindartasuna 
   USE faxismoa(0406) 
  

ultraezkerra 
   USE ezker muturra(0411) 
  

ultraezkertiartasuna 
   USE ezkertiartasuna(0406) 
  

ultraliberalismoa 
   USE liberalismoa(0406) 
  

unibertsalismoa 
   USE mundialismoa(0406) 
  

urgentzia-egoera 
   USE larrialdi-egoera(0431) 
  

Valedor do Pobo 
   USE arartekoa(0436) 
  

zatiketa administratiboa (0436) 
  

zatiketa politikoa (0411) 
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zeharkako hautespena (0416) 
  

zentralizazioa 
   USE deszentralizazioa(0436) 
  

zentro politikoa (0411) 
  

zentsura-boto eraikitzailea 
   USE zentsura-mozioa(0421) 
  

zentsura-botoa 
   USE zentsura-mozioa(0421) 
  

zentsura-mozioa (0421) 
  

zerbitzu publikoa (0436) 
  

zerbitzu publikoetako langilea (0436) 
  

zerrenda blokeatua 
   USE zerrenda itxia(0416) 
  

zerrenda gurutzatua (0416) 
  

zerrenda itxia (0416) 
  

zerrendakako hautapena (0416) 
  

zirkularra (0436) 
  

zuhurtziarako ahalmena (0406) 
  

zuzenbide publiko ekonomikoa (0436) 
  

zuzenbide publikoko erakundea 
   USE herri-erakundea(0436) 
  

zuzenbidezko estatua (0406) 
  

zuzeneko demokrazia 
   USE demokrazia(0406) 
  

zuzeneko hautapena 
   USE sufragio unibertsala(0416) 
  

zuzeneko hautapeneko ganbera (0421) 
  

zuzeneko sufragioa 
   USE sufragio unibertsala(0416) 
  

zuzenketa (0426) 
 


