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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a organização de eventos para 
comemorar, a nível europeu, o 700.º aniversário da morte de Dante Alighieri

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 6.º e 167.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e o artigo 3.º do Tratado da União Europeia,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 22 de maio de 2018, intitulada 
«Construir uma Europa mais forte: o papel das políticas para a juventude, educação e 
cultura»,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que uma das características que distinguem a Europa é a dimensão e a 
importância do seu património histórico e cultural;

B. Considerando que, entre todos os Estados do continente, é universalmente reconhecido 
que Itália possui um dos mais importantes patrimónios históricos e artísticos do mundo;

C. Considerando que, em 2021, se assinala o 700.º aniversário do desaparecimento de 
Dante Alighieri, o principal representante da tradição literária italiana, que tem na 
Divina Comédia a sua obra mais famosa e traduzida no mundo, bem como uma das 
maiores obras-primas da literatura mundial;

D. Considerando que as obras-primas de Dante influenciaram toda a literatura mundial 
graças a uma representação extraordinária do pensamento, que vai desde referências à 
literatura grega e latina até referências à Bíblia;

1. Entende que, por ocasião do 700.º aniversário da morte de Dante, se devem promover, a 
nível europeu, iniciativas educativas e de interesse histórico ou documental, para 
preservar e renovar a memória do Poeta Supremo.


