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Tarihi Genel Kurul Salonu’ndaki cam çatı

Avusturya
Parlamentosu
Parlamento Binası
Viyana Ring Caddesi’ndeki parlamento binası, yüz yılı aşkın

kadar yeniden inşa edilmiştir; Milli Meclis Genel Kurul Salonu’na

tarihçesinde değişik parlamenter kurumları barındırmıştır.

modern ve işlevsel bir üslubla yeni şekil verilirken; bina kamuya

İlk olarak Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Avusturya

açık odaları ve dış görüntüsü, büyük ölçüde orijinaline sadık

kısmının parlamentosu olan İmparatorluk Meclisi’ne ev sahipliği

kalınarak yenilenmiştir.

yapmıştır. Bina, 1874 ve 1884 yılları arasında mimar Theophil
Hansen’in tasarımına göre inşa edilmiştir.
Hansen’in mimari tasarımı, “demokrasinin beşiği” olan antik
Yunanistan’ı anımsatır. Bu yapı üslubuna “Tarihselcilik” adı verilir.
Binada iki büyük genel kurul salonu vardır. Bunlar ortadaki
büyük sütunlu avluda birleşirler. Bu şekilde, 1861’de çıkartılan
“şubat patenti” adıyla bilinen genelgedeki İmparatorluk
Meclisi’nin inşasını yansıtmaktadır, ki bu milletvekili salonu ve
villa olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Cumhuriyete
geçiş, 1918 yılında Ring Caddesindeki parlamento binasında
gerçekleşti. 1918 yılında Ring Caddesi’ndeki parlamento
binasında, cumhuriyete geçiş vuku buldu. Toplanan Millet
Meclisi 1919 -1920 senelerinde, günümüze kadar Avusturya
Cumhuriyeti’nin anayasa hukukunun temelini oluşturan, federal
anayasayı çıkarmıştır.
Parlamento binası, 1934 ile 1945 yılları hariç, 1920 senesinden
itibaren Avusturya Cumhuriyeti’nin federal yasama organları
olan Milli Meclis ve Federal Meclis’in merkezidir. İkinci Dünya
Savaşı döneminde bina, bombardıman sonucu ağır hasar
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görmüştü ve mimarisi yarısına yakın tahrib edilmişti. 1956 yılına
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Karşılama Salonu (Başkanlık Salonu)

Tarihi Genel Kurul Salonu

Milli Meclis

Federal Meclis

Milli Meclis, gelecek beş senelik yönetim dönemi için, halk
tarafından seçilen 183 üyeden oluşmaktadır. 16 yaşını
doldurmuş her Avusturya vatandaşı seçme hakkına sahiptir.
Milli Meclis’in ana görevi yasamadır. Kanun teklifi genelde, ya
federal hükümetten ya da bizzat Milli Meclis Üyeleri tarafından
verilir. Kanun teklifleri öncelikle, Milli Meclis’te bir komisyon
tarafından öngörüşmeye alınır, bundan sonra genel kurulda
oylamaya sunulur.

Federal Meclis 62 üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler, dokuz
eyaletin kendi Eyalet Meclisleri’nde, müteakip Eyalet Meclisi
yasama dönemi için seçilmektedir. Her eyalet Federal Meclis’e,
büyüklüğüne göre en ay 3 ve en fazla 12 üye gönderir.

Milli Meclis’in önemli görevlerinden biri de, denetlemedir.
Milletvekilleri, federal hükümet üyelerine sözlü ve yazılı talepte
bulunmak, sayıştaya inceleme görevi vermek veya araştırma
heyetleri oluşturmak gibi kanunların doğru uygulandığını
kontrol etmek için çeşitli imkanlara sahiptir. Denetim,
parlamenter muhalefetin ana görevidir.
Milli Meclis dahası, kararlar alırken federal hükümete arzularını
beyan edebilir. Federal hükümet, Milli Meclis’in güvenoyuna
bağımlıdır; meclis hükümete güvensizlikoyu verdiği taktirde,
Cumhurbaşkanının hükümeti feshetmesi gerekir.
Milli Meclis, AB bağlamındaki girişimler hakkında görüşlerini
sunduğunda, AB organlarındaki Avusturyalı temsilciler, esas
itibariyle bunlara bağımlıdır.

Ziyaretçi merkezi

Federal Meclis’in işlevi, eyaletlerin taleplerini federal alanda
temsil etmektir. Bu maksatla federal devletin yasamasında
etkindir. Milli Meclis’ten çıkan kanun kararları ve devlet
anlaşmaları, geciktirilmeksizin Federal Meclis’e gönderilir ve
burada Federal Meclis’in genel kurulu tarafından son
incelemeye alınmadan önce, bir komisyon tarafindan görüşülür.
Milli Meclis’den çıkan bir çok kanun kararlarına karşı, Federal
Meclis gerekçeli itirazda bulunabilir. Böyle bir durumda, Milli
Meclis’in bu kanun kararını tekrar görüşmesi gerekir; fakat “ısrar
kararı” diye adlandırılan uygulamayla, Federal Meclis’in itirazını
aşabilir. Federal Meclis bir kanunu sadece, eyaletlerin yetkilerini
değiştirme durumunda engelleyebilir (buna mutlak veto hakkı
da denir).
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Federal Meclis üyeleri de, federal hükümetin üyelerine soru
yöneltme, yeni kararlar alma ve AB ile ilgili konularda aktif olma
yetkilerine sahiptir.
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