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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de organisatie van evenementen ter 
gelegenheid van de sterfdag van Dante Alighieri 700 jaar geleden om deze gebeurtenis 
op Europees niveau te herdenken

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 6 en 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie en artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 mei 2018 getiteld “Bouwen aan een 
sterker Europa: de rol van het beleid inzake jongeren, onderwijs en cultuur”,

– gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat een van de karakteristieken waarmee Europa zich onderscheidt van de 
rest van de wereld de omvang en het belang van zijn historisch en cultureel erfgoed is;

B. overwegende dat het in alle landen van Europa bekend is dat het historische en 
artistieke erfgoed van Italië een van de belangrijkste ter wereld is;

C. overwegende dat het in 2021 700 jaar geleden is dat Dante Alighieri overleed, de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de Italiaanse literaire traditie, met de “La Divina 
Commedia” (De goddelijke komedie) als zijn beroemdste en meest vertaalde werk ter 
wereld en een van de grootste meesterwerken van de wereldliteratuur;

D. overwegende dat de meesterwerken van Dante de gehele wereldliteratuur hebben 
beïnvloed dankzij Dantes uitzonderlijke weergave van het westerse denken, van 
verwijzingen naar de Griekse en Latijnse literatuur tot verwijzingen naar de Bijbel;

1. is van mening dat ter gelegenheid van de sterfdag van Dante Alighieri 700 jaar geleden 
op Europees niveau educatieve initiatieven en initiatieven van historisch of documentair 
belang moeten worden bevorderd om de herinnering aan de “Sommo Poeta” 
(de grootste dichter) te bewaren en opnieuw onder de aandacht te brengen.


