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Η γυάλινη οροφή στην ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων

Το αυστριακό
κοινοβούλιο

Το κτήριο της Βουλής
Το κτήριο της Βουλής στη λεωφόρο Ρίνγκστρασε της Βιέννης
έχει στεγάσει διάφορα κοινοβουλευτικά σώματα κατά τη
διάρκεια της εκατοντάχρονης και πλέον ιστορίας του.
Αρχικά, υπήρξε έδρα της Άνω Βουλής (Reichsrat), που
αποτελούσε το κοινοβούλιο της αυστριακής εκπροσώπησης
στο πλαίσιο της αυστροουγγρικής μοναρχίας. Το κτήριο
ανεγέρθηκε για το ανωτέρω κοινοβούλιο στο διάστημα 1874 και
1884, σύμφωνα με τα σχέδια του αρχιτέκτονα Θεόφιλου Χάνσεν.
Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του κτηρίου θα έπρεπε, σύμφωνα με
τον Χάνσεν, να θυμίζει την αρχαία Ελλάδα, το «λίκνο της
δημοκρατίας». Το αρχιτεκτονικό αυτό στυλ αποκαλείται
Ιστορισμός. Το κτήριο διαθέτει δύο μεγάλες αίθουσες
συνεδριάσεων, οι οποίες συνδέονται μέσω της δεσπόζουσας
μεσαίας πτέρυγας, όπου κυριαρχεί η αίθουσα των κιόνων. Με
τον τρόπο αυτό, το κτήριο ανταποκρινόταν στο διάταγμα του
Φεβρουαρίου του 1861 περί αναδόμησης της Άνω Βουλής που
αποτελείτο από δύο σώματα, το σώμα των Αντιπροσώπων
(Abgeordnetenhaus) και το σώμα των Ευγενών (Herrenhaus).
Κατά το 1918, στο κτήριο της Βουλής επί της περιφερειακής
οδού επικυρώθηκε η μετάβαση στη Δημοκρατία. Η Καταστατική
Εθνοσυνέλευση επεξεργάστηκε στο χώρο αυτό κατά τα έτη
1919/1920 τον Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Νόμο, ο οποίος
αποτελεί μέχρι σήμερα το νομοθετικό θεμέλιο για το Σύνταγμα
της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat), διατηρούν την
έδρα τους στο κτήριο της Βουλής. Κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, το κτήριο της Βουλής υπέστη μεγάλες
ζημίες από τους βομβαρδισμούς και το ήμισυ του κυρίως
οικοδομήματος καταστράφηκε. Κατά τα επόμενα έτη έως το
1956 πραγματοποιήθηκε ανοικοδόμηση του κτηρίου. Η
αίθουσα
συνεδριάσεων
του
Εθνικού
Συμβουλίου
διαμορφώθηκε σε σύγχρονο και λειτουργικό ύφος, ενώ οι
υπόλοιποι δημόσιοι εσωτερικοί χώροι καθώς και η εξωτερική
όψη του κτηρίου της Βουλής αποκαταστάθηκαν σχεδόν πιστά,
σύμφωνα με την αρχική μορφή.
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Από το 1920 μέχρι σήμερα – με εξαίρεση το διάστημα 1934 έως
1945 – τα όργανα της ομοσπονδιακής νομοθετικής εξουσίας της
Δημοκρατίας της Αυστρίας, το Εθνικό Συμβούλιο (Nationalrat)

Seite 14

© Ranz

2:18 Uhr

© Ranz

23.07.2008

© Ranz

p27sprachen07a:Layout 1

Σάλα δεξιώσεων (προεδρική αίθουσα)

Η ιστορική αίθουσα συνεδριάσεων

Εθνικό Συμβούλιο (Nationalrat)

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat)

Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από 183 μέλη που εκλέγονται
από το λαό για θητεία πέντε ετών. Δικαίωμα ψήφου έχουν
όλοι οι αυστριακοί υπήκοοι, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους.
Κύριο καθήκον του Εθνικού Συμβουλίου είναι η εκπόνηση
νομοθεσίας. Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει κυρίως στην
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αλλά και στα ίδια τα μέλη του
Εθνικού Συμβουλίου. Στο Εθνικό Συμβούλιο, τα νομοσχέδια
συζητούνται πρώτα στο πλαίσιο σχετικής επιτροπής και στη
συνέχεια ψηφίζονται από την ολομέλεια του σώματος.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αποτελείται επί του παρόντος από
62 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τα κοινοβούλια των εννέα
ομόσπονδων κρατιδίων για το διάστημα της εκάστοτε
κοινοβουλευτικής θητείας αυτών. Σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο
αντιστοιχούν μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό του, ενώ ο
μέγιστος αριθμός ανέρχεται σε 12 μέλη και ο ελάχιστος σε 3.
Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αναλαμβάνει την εκπροσώπηση
των συμφερόντων των κρατιδίων σε ομοσπονδιακό επίπεδο και
συμβάλλει για το σκοπό αυτό στη νομοθεσία του
ομοσπονδιακού κράτους. Οι δημόσιες συμβάσεις που
κυρώνονται από το Εθνικό Συμβούλιο και τα νομοσχέδια
παραπέμπονται άμεσα στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο για
προεργασία στο πλαίσιο επιτροπής και στη συνέχεια για
συζήτηση στην ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

Το ίδιο σημαντικός με το νομοθετικό ρόλο του Εθνικού
Συμβουλίου είναι ο ελεγκτικός ρόλος του. Τα μέλη έχουν στη
διάθεσή τους διάφορα μέσα για τον έλεγχο της ορθής
εφαρμογής (= εκτέλεσης) των νόμων: προφορικές και γραπτές
επερωτήσεις προς τα μέλη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,
αναθέσεις εντολών ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή σύσταση
εξεταστικών επιτροπών. Ο έλεγχος αποτελεί ένα από τα βασικά
καθήκοντα της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης.
Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να κοινοποιήσει στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση τις προτάσεις του μέσω αποφάσεων.
Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση εξαρτάται από την ψήφο
εμπιστοσύνης του Εθνικού Συμβουλίου: σε περίπτωση που το
Εθνικό Συμβούλιο αποσύρει την εμπιστοσύνη του, ο Πρόεδρος
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να
απαλλάξει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση από τα καθήκοντά
της.
Επίσης, οι εκπρόσωποι της Αυστρίας στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται από τις γνωμοδοτήσεις του
Εθνικού Συμβουλίου επί ζητημάτων της ΕΕ.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μπορεί να προβάλλει
αιτιολογημένες αντιρρήσεις κατά των περισσοτέρων
νομοσχεδίων του Εθνικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή,
το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει εκ νέου το
νομοσχέδιο, μπορεί όμως να υπερκεράσει τις αντιρρήσεις του
Ομοσπονδιακού Συμβουλίου με τη λεγόμενη «απόφαση
εμμονής». Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μπορεί να
παρεμποδίσει (= δικαίωμα αρνησικυρίας) ενός νόμου
αποκλειστικά στην περίπτωση που πρόκειται για μεταβολή των
αρμοδιοτήτων των ομόσπονδων κρατιδίων.

Το κέντρο επισκεπτών

Στοιχεία Έκδοσης
Εκδότης και ιδιοκτήτης μέσου επικοινωνίας:
Διεύθυνση Κοινοβουλίου
Σύνταξη: Barbara Blümel, Thomas Holzinger, Ines Kerle,
Elisabeth Schindler-Müller, Dieter Weisser, Bernhard Zofall

Τα μέλη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου έχουν, επίσης, το
δικαίωμα να θέτουν ερωτήσεις προς τα μέλη της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο
δύναται ακόμη να εκδίδει ψηφίσματα και να λαμβάνει ενεργό
ρόλο σε ζητήματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη: Karl Megner
Υπεύθυνος γραφικών: Bernhard Kollmann
Εκτύπωση: Friedrich VDV Linz
Βιέννη, Μάρτιος 2008
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