Projekt petycji do Parlamentu Europejskiego
(lub innej inicjatywy o podobnym sensie)
Dotyczy: interesu publicznego w sprawie ochrony życia ludzkiego i godności ludzkiej od
poczęcia do naturalnej śmierci, w którym zwracam się z prośbą o utworzenie w prawie
podatkowym korytarza humanitarnego dla osób pro-life bez względu na wyznawaną religię
Zwracam się z prośbą o wprowadzenie przepisu prawa unijnego zobowiązującego państwa
członkowskie Unii Europejskiej do wprowadzenia obowiązkowego prawa wyboru podatkowego
dla podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych tychże państw. Mówiąc dokładniej chodzi
mi o przepis, który pozwoli podatnikom na rocznym zeznaniu podatkowym wybrać pomiędzy
podatkiem dochodowym pro-life, a podatkiem dochodowym, który określiłam roboczo jako
podatek całościowy. W proponowanym przepisie nie chodzi mi o możliwość dowolnego dzielenia
podatku na jakieś części, np. procentowe, zgodnie z osobistymi preferencjami na przeróżne tematy,
ale o umożliwienie ludziom skierowania ich własnego podatku dochodowego albo do
finansowania, które nie zawiera części przeznaczanej na finansowanie działań zmierzających do
pozbawienia życia człowieka na dowolnym jego etapie przy uwzględnieniu, że życie ludzkie trwa
od poczęcia do naturalnej śmierci, albo do finansowania wszystkiego bez wyjątku co z podatku
dochodowego jest w danym państwie członkowskim finansowane. Wstępnie wyobraziłam to sobie
jako przepis o obowiązku zamieszczania dodatkowej rubryki na rocznych rozliczeniach
podatkowych, w których podatnicy będą mogli zaznaczyć jedną z dwóch możliwych opcji:
□ podatek dochodowy pro-life

□ podatek dochodowy całościowy

Uzasadnienie mojej prośby:
1. Prawo takie wytwarza warunki dobrowolnego wyboru, a nie przymusu, a to podkreśla
wolność, którą mamy w państwach członkowskich Unii Europejskiej zagwarantowaną;
2. Pozwala uszanować i docenić chrześcijański światopogląd twórców Unii Europejskiej;
3. Upodmiotawia nie tylko wszystkich podatników, bez względu na ich przekonania, ale także
człowieka w jego istocie i to na całym odcinku jego ziemskiej egzystencji;
4. Mieści się w światopoglądzie katolickim, i ma charakter ogólnoludzki;

5. Na poziomie ogólnoludzkim prawo to jest humanitarne dla człowieka jako takiego,
ponieważ akceptuje go żywego bez względu na jego etap rozwoju i kondycję psychofizyczną;
6. Na poziomie psychiki takie prawo jest humanitarne wobec chrześcijan, którzy są w swej
istocie bezwarunkowo dla życia ludzkiego na tak oraz wobec osób, które cierpią na
zaburzenia o charakterze autodestruktywnym;
7. Na poziomie duchowym takie prawo jest również wsparciem dla nas, chrześcijan, którzy
żyjemy w czasach naszego holokaustu na niespotykaną dotąd w całej historii ludzkości
skalę, przez co żyjemy w większości w przerażeniu, co nas tak naprawdę wyniszcza, czyni
podatnymi na choroby i wcześniejszą śmierć, czyli jest gestem serdeczności i zgodą prawną
na nasze dalsze życie bez prześladowań, przynajmniej w Unii Europejskiej;
8. Pozwala podjąć ciekawe i wieloletnie demograficzne badania statystyczne na nowe tematy;
9. Mieć możliwość opowiadać się za życiem ludzkim od poczęcia do naturalnej śmierci przez
decydowanie o niefinansowaniu tego co przeciwne temu życiu i ludzkiej godności, to nie
tylko doświadczyć osobiście własnej wolności, ale okazać miłosierdzie człowiekowi w
potrzebie.

