Inspirujíce se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty / nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu, přesvědčeni,// že po bolestných zkušenostech nyní již sjednocená Evropa je odhodlána pokračovat v nastoupené cestě civiliza///ce, pokroku a prosperity pro blaho všech svých obyvatel, a to i těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších, že chce zůstat svě(1 min.)tadílem
otevřeným kultuře, poznání a společenskému pokroku, že si přeje prohlubovat ve svém veřejném životě demokra/tičnost a transparentnost a usilovat o mír, spravedlnost a solidaritu na světě, přesvědčeni, že národy Evropy, třebaže zů//stávají hrdé na svou identitu a národní historii, jsou odhodlány překonat své dřívější rozpory a ve stále užším svaz///ku vytvářet svůj společný osud, jisti si tím, že Evropa, Jednotná v rozmanitosti, jim poskytuje nejlepší možnosti k tomu, (2 min.)
aby při zachování práv každého jedince a s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím a této planetě mohli pokračo/vat ve velkém dobrodružství, které z ní činí mimořádný prostor pro naději lidstva, odhodláni pokračovat v práci dosažené v rámci smluv// o založení Evropských společenství a Smlouvy o Evropské unii. Vděčni členům Evropského konventu za to, že vypracovali návrh této ú///stavy ve jménu občanů a států Evropy, a jmenovali své zplnomocněné zástupce. Odrážejíc vůli občanů a států Evropy vytvářet (3 min.)
společnou budoucnost, zakládá tato Ústava Evropskou unii, jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů./ Unie koordinuje politiky členských států zaměřené na dosažení těchto cílů a vykonává komunitárním způsobem pravomoci, které jí členské stá//ty svěřují. Unie je otevřena všem evropským státům, které ctí její hodnoty a zavazují se je společně podporovat. Unie je založena na hodnotách/// úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné(4 min.)
členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Cílem U/nie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel. Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a vnitřní // trh s volnou a nenarušenou soutěží. Unie usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabili///tě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšová(5 min.)ní
kvality životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok. Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a o/chranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte. Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členský//mi státy. Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou různorodost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Ve svých vztazích s okolním světem Unie za///stává a podporuje své hodnoty a zájmy. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému (6 min.)
a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby a k ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a k rozvoji mezinárodního práva, zejména k do/držování zásad Charty Organizace spojených národů. Unie sleduje své cíle vhodnými prostředky na základě pravomocí, které jsou jí Ústavou svěřeny. Uvnitř Unie jsou v souladu // s Ústavou Unií zaručeny volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svoboda usazování. V oblasti působnosti Ústavy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení,/// je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti. Unie ctí rovnost členských států před Ústavou a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických (7 min.)
a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy. Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a o/chranou národní bezpečnosti. Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících z Ústavy. Členské státy učiní //  vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají z Ústavy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Unie. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se opat///ření, jež by ohrozila dosažení cílů Unie. Ústava a právo přijímané orgány Unie při výkonu jí svěřených pravomocí, mají přednost před právem členských států. Unie má právní subjektivitu.(8 min.)
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