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Informace o Smlouvě o Ústavě pro Evropu

Struktura materiálu:
	Základní informace o návrhu Ústavy

Z rezoluce EOK k návrhu Ústavy
	Ze stanoviska Evropského parlamentu k Ústavě

Postoj Evropského Hospodářského a sociálního výboru k návrhu Ústavy 
	Shrnutí a návrh postupu ČMKOS


Základní informace o návrhu Ústavy Celý text návrhu ústavy v češtině je k dispozici na řadě internetových stránek - např. http://europa.eu.int/constitution/index_en.htm, http://www.euroskop.cz/cze/ . Od 11. února 2005 si jej lze rovněž osobně vyzvednout v tištěné formě v Informačním středisku EU, Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel.: 221 610 142-3 otevírací hodiny:PO-ČT: 10.00 - 18.00, PÁ: 10.00 - 16.00
Smlouva o Ústavě pro Evropu se skládá z krátké preambule a čtyř částí. Preambule zdůrazňuje, že Evropa je postavena na staletých humanistických tradicích a hodnotách, ke kterým se nadále hlásí a z nichž vychází i rozšiřující se Evropská unie.
Část I obsahuje 9 kapitol s 59 články popisujícími základní charakteristiky EU. Je zde definována Evropské unie, její hodnoty a cíle i práva evropských občanů. V části I je také navrženo rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy a způsoby, jak tyto pravomoci vykonávat. Důležitá kapitola se věnuje základnímu popisu evropských institucí – Evropského parlamentu, Evropské komise, Rady, Evropského soudního dvora a Evropského účetního dvora. Část I obsahuje také podmínky, jak lze do EU vstoupit nebo z Unie naopak vystoupit. 
Část II tvoří Charta základních práv EU, ve které jsou zakotvena práva, která musí EU ve vztahu k evropským občanům respektovat při své činnosti. Charta v evropské ústavě odpovídá například Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.
Část III obsahuje 7 kapitol a 342 článků a popisuje fungování EU jak z hlediska hlavních unijních institucí, tak z hlediska jednotlivých politik, ve kterých EU působí, od společného trhu přes zahraniční a bezpečnostní politiku až po spolupráci v oblasti ochrany hranic a stíhání závažné nadnárodní kriminality. Část III navazuje na část I a rozpracovává podrobněji její základní ustanovení. Jedná se v zásadě o kapitoly převzaté z existujících smluv.
Část IV obsahuje 10 článků a tvoří ji obecná a závěrečná ustanovení, z nichž jsou důležitá například pravidla, podle kterých bude možné evropskou ústavní smlouvu měnit.
K ústavní smlouvě jsou připojeny protokoly, podobně jako k současným smlouvám. Nově byly upraveny zejména protokoly o úloze vnitrostátních parlamentů a o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality.
Hlavní změny oproti současným smlouvám jsou následující: 
	Smlouva o Ústavě pro Evropu je jediný text, který nahrazuje všechny dosud existující Smlouvy (kromě Smlouvy o Euratomu). Do budoucna by měl tedy existovat jen jeden text.
	Evropská unie získává právní subjektivitu. Do budoucna bude tedy existovat pouze Evropská unie - namísto dosavadního Evropského společenství a Evropské unie. 
	do Ústavy jsou začleněny evropské symboly (například vlajka, hymna Óda na radost, heslo “Jednota v rozdílnosti” a Euro, což je více než symbol);

V Ústavě jsou posíleny důležité cíle, zásady a hodnoty EU (například sociálně-tržní ekonomika, plná zaměstnanost, solidarita, nediskriminace, rovnost mužů a žen, atd.); 
	Smlouva slučuje dosavadní "tři pilíře" - Evropská společenství, Společná zahraniční a bezpečnostní politika, Justice a vnitro (v oblasti zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany jsou však zachovány zvláštní procedury).
	Do Smlouvy je začleněna Charta základních práv, která tím nabývá právně závaznou sílu a práv je možné se domáhat u Evropského soudu; Charta posiluje základní práva, včetně sociálních a odborových práv, a více je zviditelňuje;
Ústava rovněž jasněji popisuje pravomoci Unie a členských států. V návrhu se rozlišují následující kategorie pravomocí: 
	výlučná pravomoc EU - v oblastech spadajících pod výlučnou pravomoc může pouze Unie vytvářet a přijímat právně závazné akty a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny, nebo provádějí-li akty Unie. Do výlučné pravomoci spadá celní unie, stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu, měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro, zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky; společná obchodní politika a rovněž uzavírání některých mezinárodních smluv.
	pravomoc sdílená s členskými státy - v těchto oblastech mohou vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie i členské státy. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonává nebo se ji rozhodla přestat vykonávat. Sdílená pravomoc se uplatňuje v těchto hlavních oblastech: vnitřní trh; sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v části III (kapitola III, oddíl 2 - Sociální politika, kde se m.j. vymezuje, že se evropské zákony a rámcové zákony nedotýkají práv členských států ohledně systémů sociálního zabezpečení, že nebrání žádnému členskému státu zachovávat či zavádět přísnější ochranná opatření a že se daný článek nevztahuje na odměnu za práci, právo sdružovat se, právo na stávku a právo na výluku), hospodářská, sociální a územní soudržnost; zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů; životní prostředí; ochrana spotřebitele; doprava; transevropské sítě; energetika, prostor svobody, bezpečnosti a práva; společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v části III (podobně jako u sociálních otázek). Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru, zejména vymezovat a provádět programy, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci.
	podpůrná, koordinační a doplňková pravomoc - Unie má právo provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států, aniž by přitom nahrazovala jejich pravomoc. Oblasti této činnosti na evropské úrovni jsou: ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání; civilní ochrana, správní spolupráce.
	koordinace hospodářských politik a politiky zaměstnanosti - (tj. mimo jiné přijímání hlavních směrů hospodářské politiky (BEPG) a hlavních linií zaměstnanosti a z nich vyplývajících doporučení pro členské státy).
	pravomoc v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky - vztahuje se na zahraniční politiku a otázky týkající se bezpečnosti Unie, včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést ke společné obraně. Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a zdrží se jednání, které je v rozporu se zájmy Unie.

Pro všechny druhy kompetencí jsou zakotveny základní principy, včetně zásady, že EU disponuje pouze takovými kompetencemi, které na ni členské státy přenesly, a dále zásady, že v oblasti výlučných pravomocí EU má unijní právo přednost před národním.
Institucionální změny: 
	Evropský parlament: maximální počet křesel se od voleb v roce 2009 zvyšuje na 750, minimální počet křesel na jednu zemi bude 6, maximální 96. EP vzrostou pravomoci, 95% evropských zákonů bude schvalováno procedurou spolurozhodování - t.j společně Radou a Evropským parlamentem. EP tak dostává nové pravomoci v oblasti legislativy i rozpočtu (včetně zemědělství).
	Evropská rada (summit hlav států a vlád) se stává institucí, ale ani nadále nemá legislativní funkci. Bude jí předsedat předseda ("prezident") jmenovaný na dva a půl roku; jeho funkce bude jednou obnovitelná. Předseda by měl zajistit m.j. i větší koordinaci. ER zasedá každé tři měsíce, rozhoduje konsensem - nestanoví-li Ústava jinak.
	Ministr zahraničních věcí EU: slučuje funkci Vysokého zástupce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (dosud Javier Solana) a funkci komisaře pro vnější vztahy (dosud Benita Ferrero-Waldnerová), bude členem Komise a bude předsedat Radě ministrů zahraničí. Měl by přispět k tomu, aby EU mluvila jedním hlasem a mohla hrát viditelnější roli ve světové politice 
	Rada ministrů: Radě ministrů budou nadále na základě rovné rotace předsedat členské státy - vždy skupina tří zemí po dobu 18 měsíců, z nichž každá bude předsedat 6 měsíců (kromě Rady ministrů zahraničí, které bude předsedat ministr zahraničních věcí EU). Projednává-li Rada návrh legislativního aktu, zasedá veřejně. Nestanoví-li Ústava jinak, rozhoduje kvalifikovanou většinou. 
	Evropská Komise: Komise se v prvním období (do roku 2014) bude skládat z jednoho zástupce za každý členský stát, v dalších obdobích pak z takového počtu členů, který bude odpovídat dvěma třetinám počtu členských států. Jednotlivé členské státy se budou v obsazování postů v Komisi pravidelně střídat, takže každý stát bude mít svého zástupce v Komisi vždy ve dvou ze tří funkčních období. 
	Hlasovací systém v Radě a Evropské radě: (vstoupí v platnost 1. listopadu 2009) Kvalifikovaná většina při hlasování v Evropské radě a Radě ministrů je stanovena jako dvojitá většina alespoň 55 % členských zemí tvořených nejméně 15 členskými státy a reprezentujících minimálně 65 % obyvatelstva EU. U návrhů nepředkládaných Komisí ani ministrem zahraničí EU je potřebná většina 72% zemí a 65% obyvatelstva. Pro blokování rozhodnutí je zapotřebí nejméně čtyř zemí, které zároveň musejí splňovat populační kritérium (35 %). Země odpovídající třem čtvrtinám počtu zemí či podílu obyvatelstva potřebného pro blokaci mají možnost dosáhnout odkladu hlasování a dalšího jednání v zájmu nalezení kompromisu u citlivých návrhů. Hlasování kvalifikovanou většinou bylo významně rozšířeno. Zrušení národního veta v některých oblastech snižuje možnost blokování.

Jednomyslnost bude nadále vyžadována mimo jiné v následujících oblastech:
	daně;

harmonizace v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany;
některé oblasti justice a vnitra (evropský žalobce, rodinné právo, operativní policejní spolupráce, apod); 
	klauzule flexibility umožňující Unii konat k dosažení některého ze svých cílů, aniž by pro to byla právní základna v Ústavě;
společná zahraniční a bezpečnostní politika kromě několika jasně definovaných případů;
	společná bezpečnostní a obranná politika s výjimkou vytvoření stálé strukturované spolupráce (několika zemí, které se rozhodnou postupovat společně);

finance Unie (vlastní zdroje, víceletý finanční rámec);
členství v Unii (zahájení vyjednávání o vstupu, přidružení, vážné porušení hodnot Unie, apod.)
občanství Unie (udělování nových práv evropským občanům, antidiskriminační opatření);
některé institucionální otázky (volební systém a složení Evropského parlamentu, některá jmenování, složení Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru, křesla v institucích, jazykový režim, revize Ústavy, apod.)
	Legislativní postup se zjednodušuje, "řádným legislativním postupem" se stává procedura spolurozhodování - právní akty schvaluje Evropský parlament a Rada na návrh Komise. Ostatní dosud existující procedury (konzultační, kooperační a procedura souhlasu Jde o další postupy - vedle spolurozhodovacího - jimiž se schvalují předpisy v některých oblastech a které se v zásadě liší mírou rozhodovací pravomoci Rady a jejího omezení. Při konzultačním postupu má Rada povinnost konzultovat Evropský parlament a brát v úvahu jeho názory, není však stanoviskem EP vázána. Tato procedura je používá zejména v oblasti společné zemědělské politiky. Při kooperačním postupu proběhnou před konečným rozhodnutím Rady v Evropském parlamentu dvě čtení. Tento postup se používá zejména u otázek spojených s vnitřním trhem, a to jen tam, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Při postupu souhlasu si musí Rada vyžádat před určitým rozhodnutím souhlas Evropského parlamentu. Ten však může návrh pouze schválit nebo odmítnout, nemůže jej měnit. Tento postup se používá např. u schvalování vstupu nových členských států, podpisu asociačních dohod, otázek týkajících se občanství, strukturálních fondů a fondu soudržnosti, Evropské ústřední banky apod.) se stávají "zvláštním legislativním postupem". Tím by se měly schvalovat zejména předpisy v oblasti spravedlnosti, rozpočtu a daní a konkrétní aspekty některých politik - např. opatření v oblasti životního prostředí, která mají finanční povahu, programy v oblasti výzkumu a technického rozvoje, v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků. Namísto současných 15 typů právních aktů jich do budoucna bude pouze 6: dva legislativní - evropský zákon (nynější nařízení) a evropský rámcový zákon (nynější směrnice) - a čtyři nelegislativní - evropské nařízení (nelegislativní akt s obecnou působností určený k provádění legislativních aktů a některých ustanovení Ústavy), evropské rozhodnutí (nynější rozhodnutí), doporučení a stanoviska. Poslední dvě nejsou právně závazná.
	Posílení role národních parlamentů: Národní parlamenty budou informovány o veškerých nových iniciativách Komise a pokud jedna třetina z nich usoudí, že návrh není v souladu se zásadnou subsidiarity, musí Komise svůj návrh revidovat.
	Ústava poskytuje občanům právo vyzvat Komisi, aby předložila příslušný návrh zákonodárci, pokud shromáždí jeden milión podpisů ve významném počtu členských států. 

Z rezoluce EOK k návrhu Ústavy
EOK ve své rezoluci z října 2004 návrh Ústavy podpořila, a to po jejím předchozím projednání v červnu 2004 na mimořádném zasedání Řídícího výboru EOK. 
Rezoluce Překlad celého textu rezoluce je obsahem Informací EIT 16/2004 reaguje na diskusi ve VV EOK, kde některé organizace například vnímaly včlenění ustanovení o petici do návrh Ústavy jako historický krok umožňující další přímý podíl občanů na demokratickém životě Unie. Jiné organizace byly skeptičtější, neboť delokalizace podniků (a v podtextu problémy spojené s dalším rozšiřováním Unie) nebudou podle nich dobrou motivací pro bezproblémové přijetí Ústavy. Další organizace upozorňovaly na rozpor mezi pozitivní vůlí obsaženou v Ústavě a některými nyní projednávanými směrnicemi upřednostňujícími v rozporu s deklarovanou ekonomicko sociální soudržností jen princip konkurenceschopnosti. Shoda byla v tom, že návrh Ústavy je kompromisem přijatým ve velmi specifickém politickém a sociálním kontextu. To však právě může podle francouzské CGT vyvolat v řadě organizací názorové rozdíly. Francouzská FO by například uvítala, kdyby v Ústavě byly sociální věci předsazeny problematice cenové stability a konkurenceschopnosti. Připomněla, že ve Francii bylo na 40% lidí proti Maastrichtské smlouvě. Postoj rakouské ÖGB k bezpečnostní a obranné politice EU vycházel z rakouské neutrality. Je také pravdou, že tou dobou ne všechny organizace již měly na návrh Ústavy vytvořen názor. Obecně však byly spíše vnímány výhody tohoto dokumentu pro lepší obranu pracujících. Bylo také zřejmé, že EOK musí mít při jednáních s evropskými orgány k návrhu Ústavy jasné stanovisko, Při jeho formulování i v diskusi bylo vzato v úvahu, že národní centrály budou muset v procesu ratifikace Ústavy jednat v konkrétním politickém kontextu svých zemí.
V přijaté rezoluci EOK mj. konstatovala, že v důsledku kompromisů obsažených ve Smlouvě z Nice vzniklo reálné nebezpečí, že EU se přemění v zónu volného obchodu s několika společnými pravidly a že se postaví zády k užší integraci a politické, ekonomické a sociální unii. Zdůraznila, že evropská ústava představuje jasné zlepšení téměř ve všech ohledech, srovnáme-li ji s platnými smlouvami, kterými byla ustavena EU. Je méně ambiciózní a méně účinná ve srovnání s návrhem EOK a ve srovnání s tím, co evropský Konvent navrhl ve své zprávě. Nicméně, přes tyto výhrady a slabiny je nová Smlouva krokem vpřed ke zlepšenému evropskému rámci, a i když to zřejmě není konečný krok, zaslouží si podporu EOK.
Pozitivní prvky v ústavní smlouvě z hlediska odborů a zaměstnanců podle názoru EOK
konkrétní uznání role sociálních partnerů a tripartitního sociálního summitu v Části I (článek I-48 Sociální partneři a samostatný sociální dialog)
začlenění Charty základních práv s důležitými sociálními právy v Části II (článek I-9 Základní práva a Část II - Charta základních práv Unie)
	rovnost mezi ženami a muži jako hodnota Unie (článek I-2 Hodnoty Unie)
"sociálně tržní ekonomika" a "plná zaměstnanost" jako cíle Unie (ve Smlouvě o ES jsou termíny "otevřená tržní ekonomika" a "vysoká úroveň zaměstnanosti"), podpora "sociální spravedlnosti" a "mezigenerační solidarity" a boj proti "sociálnímu vyloučení a diskriminaci" (článek I-3 Cíle Unie)
sociální politika je výslovně uznána jako "sdílená pravomoc" a nikoli pouze jako "doplňková pravomoc" (článek I-14 Oblasti sdílené pravomoci)
	bude zajištěno právo občanské iniciativy ("nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Ústavy" - článek I-47 Zásada participativní demokracie)
nová sociální doložka jako jedno z "obecně použitelných ustanovení" Část III Ústavy "Politiky a fungování unie" je uvedena několika "Obecně použitelnými ustanoveními" vztahujícími se na celou Část III. Mezi nimi je i článek hovořící o tom, že "při vymezování a provádění politik a činností podle této části přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví". Další články se týkají např. rovnosti, životního prostředí, ochrany spotřebitele apod. (článek III-117)
právní základna pro služby obecnému hospodářskému zájmu (článek III-122)
přijímání legislativy ohledně sociálního zabezpečení migrujících pracovníků do budoucna již nebude vyžadovat jednomyslnost (článek III-136)
otevřená metoda koordinace Otevřená metoda koordinace: tuto metodu schválil summit v Lisabonu na jaře 2000 jako jeden z prostředků lepší realizace politik Unie. Je to forma koordinace národních politik spočívající v tom, že členské státy - z vlastní iniciativy, či z iniciativy Komise - společně definují s ohledem na své národní a regionální rozdílnosti, cíle a ukazatele v dané oblasti. Metoda členským státům pomáhá - na základě národních zpráv - zlepšovat znalosti, rozvíjet výměnu informací, názorů, expertíz a praxe a prosazovat na základě dohodnutých cílů inovativní přístupy, které by mohly vést k přijetí doporučení či směrnice (guidelines) Přístup je plně decentralizovaný, v souladu se zásadou subsidiarity. Při použití různých metod partnerství se do něj může aktivně zapojit Unie, členské státy, regionální a místní úrovně, sociální partneři a občanská společnost. bude konkrétněji uznána jako nástroj pro sociální politiku (Komise může navrhnout hlavní linie zejména v otázkách vztahujících se k zaměstnanosti, pracovnímu právu, pracovním podmínkám, sociálnímu zabezpečení, vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli - článek III-213)
V rezoluci se rovněž praví “EOK a její členské organizace nedosáhly všech svých cílů. Nicméně, za dané politické, sociální a ekonomické situace jsme v průběhu 18 měsíců Konventu a 12 měsíců Mezivládní konference dosáhli maxima možného. Proto EOK evropskou ústavu, přes její omezení, podporuje, protože výhody, které pracujícím lidem a občanům přináší, jsou reálné a představují zřetelná zlepšení proti současným ustanovením. Během procesu ratifikace budou EOK a její členské organizace nadále zdůrazňovat důležitost pokroku v posílení a modernizaci evropského sociálního modelu a posílení sociální Evropy. Odmítnutí evropské ústavy by způsobilo paralýzu EU na neurčené příští období a nahrálo by tak všem odpůrcům EU, kteří by ji rádi přisoudili bezvýznamnou roli. Globalizace, síla nadnárodního kapitálu a potřeba potírat neoliberální tendence znamenají, že odbory a občanská společnost potřebují rozvíjející se Evropskou unii se silnými sociálními hodnotami. Nová evropská ústava není dokonalá, v některých oblastech je slabá, ale je jediná, která je na stole, a je zapotřebí na ni pohlížet jako na výchozí bod v dlouhém procesu, určitě ne jako na završení vývoje. EOK a její přidružení členové vyvinou veškeré úsilí, aby tento první krok nebyl krokem posledním a aby zejména sociální Evropa zaznamenala v budoucnosti další významný pokrok”.
V otázce další revize smluv je EOK připravena zaujmout své místo v budoucím Konventu a předložit konkrétní návrhy na posílení sociální Evropy a nadnárodních odborových práv, na zlepšení ustanovení o ekonomické koordinaci a ekonomickém řízení, na zavedení kvalifikované většiny v otázkách sociální politiky a zdanění, na dosažení lepšího souladu mezi první a třetí částí ústavy pokud jde o závazek k plné zaměstnanosti, sociálnímu tržnímu hospodářství a horizontální doložce a návrhy na aktualizaci starých ustanovení.
V dalším období se bude EOK zasazovat o:
	plnou zaměstnanost, ekonomický růst, trvale udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost;
	nadnárodní práva pro pracovníky a odbory;
	přijatelné systémy sociálního dialogu ve všech evropských zemích;
	řádně fungující sociální služby a sociální zřízení vysoké kvality;

standardy práce ve službách na základě zásady země určení, ne země původu;
	rovnost;

další ústavní kroky k rozvíjení sociální Evropy.
Postoj Evropského parlamentu
Evropský parlament schválil Smlouvu o Ústavě pro Evropu 12. ledna 2005. Pro bylo 500 poslanců, 137 bylo proti a 40 se zdrželo. Z 24 českých poslanců EP jich pro hlasovalo pouze 7, ostatní - ODS, KSČM a Nezávislí - byli proti.
Evropský parlament ve svém usnesení Text usnesení viz Informace EIT 5/2005 dospěl k závěru, že Ústava představuje uspokojivý kompromis a obrovské zlepšení existujících smluv a bude znamenat viditelný přínos pro občany, členské státy a tedy pro EU jako celek. 
Je názoru že ústava lépe objasňuje občanům povahu a cíle Unie a vztahy mezi ní a členskými státy - mimo jiné vítá, že se jako cíl Unie znovu potvrzuje hospodářská, sociální a územní soudržnost, že ústava obsahuje nová ustanovení, která se týkají zaměstnanosti, prosazování rovnosti mužů a žen, odstranění všech druhů diskriminace, boje proti sociálnímu vyloučení a prosazování sociální spravedlnosti, sociální ochrany, vysoké úrovně vzdělávání, odborné přípravy a zdravotní péče, ochrany spotřebitele, prosazování udržitelného rozvoje a respektování služeb obecného zájmu, i to, že poskytuje záruky, že se Unie nikdy nestane centralizovaným "superstátem". 
Evropský parlament rovněž předpokládá, že nová ústava umožní větší účinnost a posílení role EU ve světě. Konstatuje, že občané budou mít lepší kontrolu nad činností EU - mimo jiné tím, že přijetí právních předpisů EU bude podléhat předchozímu přezkoumání v národních parlamentech a že až na výjimky budou muset být schváleny nejen Radou, ale spolu s ní i Evropským parlamentem, že se všechny výdaje EU dostanou pod přímou kontrolu Evropského parlamentu. 
Dále Evropský parlament poukazuje na to, že práva občanů budou posílena m.j. v důsledku začlenění Charty základních práv do ústavy a zavedení možnosti pro občany předkládat návrhy k některým otázkám. 
Evropský parlament rovněž vyjádřil přesvědčení, že ústava poskytne stabilní a trvalý rámec pro budoucí rozvoj EU, vyjádřil záměr využít nového práva iniciativy, které mu ústava svěřuje, za účelem navržení jejích zlepšení, doufá, že všechny členské státy Unie dokončí ratifikaci ústavy do poloviny roku 2006.
Evropský parlament současně zahájil kampaň pro informování občanů o ústavě a vyzval evropské instituce a členské státy, aby "uznaly roli organizací občanské společnosti v ratifikačních diskusích a poskytly dostatečnou podporu na prosazování aktivní účasti občanů v diskusích o ratifikaci".
Postoj Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se k Ústavě vyjádřil koncem října 2004 Stanovisko EHSV k ústavě viz Informace EIT 06/2005. Ocenil metodu práce Konventu, která znamenala zlom v dosavadních postupech, které opomíjely zastoupení parlamentů a občanské společnosti; nepřijetí tohoto dokumentu by znamenalo neúspěch nastolené metody. Ústava by se měla odrazit v kolektivním povědomí evropských občanů, a to pokud jde o společné ambice i jejich společný osud. EHSV zdůraznil, že poprvé je participativní demokracie uznána jako zásada fungování Unie a představuje nezbytnou součást zastupitelské demokracie. S vědomím, že řada požadavků občanské společnosti nebyla zejména Mezivládní konferencí vzata v úvahu, podtrhl EHSV, že včleněním Charty základních práv Text Charty základních práv viz Informace EIT 22/2000 do Ústavy byla uznána její legitimita. Charta totiž integruje všechny typy individuálních a kolektivních práv (občanská a politická práva a sociální a ekonomická práva) a přiznává občanům “modernější” práva (v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem, ochranou spotřebitele, rovností pohlaví, bioetikou, ochranou osobních údajů apod.). EHSV oceňuje i včlenění sociální klauzule do textu ústavy. EHSV proto vyjádřil podporu návrhu Ústavy. Přitom konstatoval, že obtížnost úkolu, jak přiblížit návrh Ústavy občanům spočívá v tom, že ti jsou zvyklí na konzultování při konkrétních aktivitách, politických projektech, nikoli však jde-li o rámec fungování EU. K tomu, aby se podařilo plně zainteresovat veřejnost, je nutné zahájit diskusi o tom, jak chtějí občané a členské státy postupovat, když zásady, hodnoty, cíle a pravidla fungování jsou v návrhu Ústavy jasně stanoveny. Jinými slovy, sami občané mohou podle Ústavy více rozhodovat o obsahu politik a aktivit Unie. “Ne” Ústavě by zmrazilo smlouvy v jejich současné podobě.
Shrnutí a návrh postupu ČMKOS:
Je zřejmé, že názory na text Ústavy a její nezbytnost se budou při její ratifikaci lišit. Pro levicověji zaměřené bude Ústava málo sociální, pro ty pravicovější bude příliš levicová. Pro ty, kdo vzhlížejí k národnímu státu, bude hrozbou omezení jeho suverenity, pro stoupence užší integrace bude příliš “mezivládní” a málo evropská.
Každá ústava je kompromisem a každá je obtížně sdělitelná. Buď však postavení zaměstnanců a jejich práv, stejně jako solidaritu a soudržnost společnosti, zohledňuje nebo klade důraz na jiné principy.
Naše hodnocení by mělo především vycházet ze zaměstnaneckého, odborového a sociálního pohledu. Přihlédneme-li k našemu domácímu vývoji, jakož i vývoji ve světě, je důležité, že návrh Ústavy dále zakotvuje evropský sociální model, dává příležitost rozvinutí sociálního dialogu a přímo ve svém textu zahrnuje Chartu základních práv. Jak bude Ústava prováděna na evropské úrovni v praxi, dojde-li k její ratifikaci, závisí na politických reprezentacích, které si lidé zvolí ve svých zemích i do Evropského parlamentu. Bude to i věcí občanské společnosti, odbory nevyjímajíc, ve všech členských zemích EU.
Doporučuje se aby ČMKOS ratifikaci Smlouvy o Ústavě pro Evropu Českou republikou podpořila.
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