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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la organizarea de 
evenimente pentru comemorarea la nivel european a celei de a 700-a aniversări de la 
moartea lui Dante Alighieri

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 6 și 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 22 mai 2018 intitulată „Construirea unei 
Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât una dintre caracteristicile care disting Europa este amploarea și importanța 
patrimoniului său istoric și cultural;

B. întrucât este universal cunoscut că, din toate statele de pe continent, Italia deține unul 
dintre cele mai importante patrimonii istorice și artistice din lume;

C. întrucât anul 2021 marchează cea de a 700-a aniversare a morții lui Dante Alighieri, 
principalul reprezentant al tradiției literare italiene, a cărui operă Divina Comedie este 
cea mai celebră și mai tradusă din lume, precum și una dintre cele mai mari capodopere 
ale literaturii mondiale;

D. întrucât capodoperele lui Dante au influențat întreaga literatură mondială datorită unei 
reprezentări extraordinare a gândirii occidentale, ale cărei referințe merg de la literatura 
greacă și latină la Biblie;

1. consideră că, cu ocazia celei de a 700-a aniversări a morții lui Dante, ar trebui 
promovate la nivel european inițiative educative și de interes istoric sau documentar 
pentru a păstra și reînvia memoria marelui poet.


