21:44 Uhr

Seite 9

© Ranz

06.06.2014

Sala przyjęć (prezydialna)

Historyczna sala posiedzeń

Rada Narodowa (Nationalrat)

Rada Związkowa (Bundesrat)

Rada Narodowa składa się ze 183 deputowanych wybieranych
przez obywateli na okres 4 lat. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Austrii, którzy ukończyli 16. rok
życia.
Głównym zadaniem Rady Narodowej jest stanowienie prawa.
Projekty aktów prawnych zazwyczaj są przedstawiane przez
rząd lub przez członków Rady Narodowej. Następnie są one
przedmiotem dyskusji w komisjach parlamentarnych, po czym
decyzję końcową podejmuje cała Izba.

Rada Związkowa liczy obecnie 61 członków, wybieranych przez
parlamenty (Landtag) dziewięciu krajów związkowych na
czas trwania kadencji parlamentu w danym kraju związkowym.
Kraje związkowe w zależności od swojej wielkości delegują od
3 do 12 deputowanych.

Nie mniej ważnym zadaniem Rady Narodowej jest kontrola władzy wykonawczej. Deputowani mają do dyspozycji różnorodne
środki służące kontroli prawidłowego wykonywania ustaw,
począwszy od ustnych lub pisemnych zapytań do członków
rządu federalnego, poprzez skierowanie wniosku do Izby
Obrachunkowej (Rechnungshof), aż po powołanie parlamentarnej komisji śledczej. To właśnie kontrola władzy wykonawczej
jest jednym z głównych zadań opozycji parlamentarnej.
Rada Narodowa może ponadto kierować do rządu wnioski w
formie rezolucji. Rząd jest uzależniony od zaufania Rady. Gdyby
Rada wyraziła wotum nieufności wobec rządu, prezydent zostałby wezwany do zdymisjonowania gabinetu.
Również przedstawiciele rządu austriackiego w organach unijnych są zasadniczo zobowiązani do prezentowania oficjalnej
linii Rady.

Austriacki Parlament
w Wiedniu

Rada Związkowa powołana została w celu reprezentowania
interesów krajów związkowych na płaszczyźnie federalnej
poprzez współuczestnictwo w procesie ustawodawczym.
Wszelkie przyjęte przez Radę Narodową projekty ustaw i umowy
międzynarodowe są niezwłocznie przesyłane do Rady
Związkowej, gdzie po wcześniejszym wydaniu opinii przez
komisję, są przedmiotem dyskusji plenarnej.
Jeśli Rada Związkowa ma ważny powód, może zawetować większość ustaw przyjętych przez Radę Narodową. W takim przypadku dany projekt wraca do Rady Narodowej, która musi go
ponownie rozpatrzyć. Rada Narodowa może odrzucić weto
Rady Związkowej. Absolutne prawo zawetowania ustawy przysługuje Radzie Związkowej tylko w przypadku, gdy ustawa ma
na celu zmianę kompetencji rządów krajów związkowych.
Członkowie Rady Związkowej mają również prawo do kierowania bezpośrednich pytań do rządu federalnego. Mogą również
podejmować rezolucje oraz odgrywać aktywną rolę w kwestiach dotyczących Unii Europejskiej.
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Centrum dla odwiedzających

Przeszklony dach historycznej sali posiedzeń

Budynek parlamentu
Usytuowany przy wiedeńskiej ulicy Ringstrasse, wybudowany w
XIX wieku gmach parlamentu, przez przeszło sto lat istnienia
stanowił siedzibę wielu instytucji parlamentarnych.
Wybudowany w latach 1874 -1884 według planów architekta
Theophila Hansena, początkowo był siedzibą Rady Państwa
(Reichsrat) – parlamentu austriackiej części monarchii austrowęgierskiej.
Styl, w którym wzniesiono budynek parlamentu – historyzm,
miał przywodzić na myśl starożytną Grecję, jako „kolebkę demokracji”. Opisywana budowla mieści dwie duże sale posiedzeniowe, połączone centralnym traktem z dominującą halą kolumnową. Układ ten ma odzwierciedlać ustanowiony Patentem lutowym z 1861 roku podział parlamentu na dwie izby – Izbę
Deputowanych (Abgeordnetenhaus) i Izbę Panów (Herrenhaus).
W roku 1918 budynek ten był świadkiem przemiany cesarstwa
austriackiego w Republikę. W latach 1919 -1920 Konstytucyjne
Zgromadzenie Narodowe opracowało Ustawę Zasadniczą, do
dziś tworzącą podstawę systemu konstytucyjnoprawnego
Republiki Austrii.
Od roku 1920, z wyłączeniem lat 1934 -1945, budynek parlamentu jest siedzibą Rady Narodowej oraz Rady Związkowej, obu
organów austriackiej władzy ustawodawczej. Podczas II wojny
światowej budynek dotkliwie ucierpiał wskutek bombardowań,
niemal w połowie ulegając zniszczeniu. Odbudowa budynku
parlamentu trwała do roku 1956. Sali posiedzeń Rady

Narodowej nadano nowoczesny, funkcjonalny styl, natomiast
pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne oraz elewację
zewnętrzną odtworzono w przeważającej mierze zgodnie z
oryginałem.

Impressum:
Wydawca i właściciel mediow: Dyrekcja Parlamentu
Redakcja : Dyrekcja Parlamentu
Opracowanie graficzne : Bernhard Kollmann
Druk : die 2gstelle Fulfillment OG
Wiedeń, 2014

PL

