DOHA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Filipínskej republiky o zrušení
vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných
pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických pasov alebo
6radných pasov Filipínskej republiky
Vláda Slovenskej republiky
a
vláda Filipínskej republiky
(ďalej len "zmluvné strany"), želajúc si zlepšenie rozvoja a spolupráce medzi oboma
krajinami s cieľom uľahčiť cestovanie svojim občanom,
dohodli sa t a k to:

Článok 1
(1) Občania Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov
alebo služobných pasov a nie sú akreditovaní vo Filipínskej republike sú oslobodení od
akejkoľvek vízovej povinnosti a môžu vstupovať na územie Filipínskej republiky, zdržiavať
sa na ňom, prechádzať ním alebo vycestovať z neho cez hraničné priechody určené na
medzinárodný styk, ak takýto pobyt nepresahujepäťdesiatdeväť (59) dní odo dňa vstupu.
(2) Občania Filipínskej republiky, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov
alebo úradných pasov a nie sú akreditovaní v Slovenskej republike sú oslobodení od
akejkoľvek vízovej povinnosti a môžu vstupovať na územie Slovenskej republiky, zdržiavať
sa na i1om, prechádzať ním alebo vycestovať z neho cez hraničné priechody určené na
medzinárodný styk, ak takýto pobyt nepresahujepäťdesiatdeväť (59) dní odo di1avstupu.

Článok 2
(1) Občania Slovenskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo služobných
pasov a občania Filipínskej republiky, držitelia platných diplomatických alebo úradných
pasov, ktorí sú členmi diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných
organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu bez víz vstupovať na
územie štátudruhejzmluvnejstranya zdržiavať sa na ňom bez víz počas celej doby svojho
pridelenia.

(2) Rovnaká úprava platí pre rodinných príslušníkov, ktorí žijú v spoločnej domácnosti
s osobami uvedenými v predchádzajúcom odseku za predpokladu, že sú držiteľmi platných
diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a platných diplomatických
alebo úradných pasov Filipínskej republiky.

Článok 3
Zmluvné strany si diplomatickou cestou najneskôr tridsať (30) dní pred nadobudnutím
platnosti tejto dohody vymenia vzory platných pasov. Akékoľvek zmeny vykonané v týchto
pasoch budú najneskôr tridsať (30) dní pred vykonaním týchto zmien písomne oznámené
druhej zmluvnej strane.

Článok 4
Držitelia diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a držitelia
diplomatických alebo úradných pasov Filipínskej republiky sú povinní dodržiavať právne
predpisy upravujúce vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, pobyt na ňom a
vycestovanie z neho.

Článok 5
Každá zo zmluvných strán môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného
poriadku alebo zdravia obyvateľstva úplne alebo čiastočne prerušiť vykonávanie tejto dohody.
O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné strany budú bezodkladne informovať
diplomatickou cestou.

Článok 6
Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo nepovoliť občanom štátu druhej zmluvnej
strany vstup na územie svojho štátu alebo zakázať pobyt na ňom, ak sú títo občania
považovaní za nežiadúcich.

Článok 7

Táto dohoda môže byť menená a doplnená vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomne diplomatickou cestou.

_._~----.--------Článok 8
(l) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a nadobúda platnosť po uplynUtItridsiatich
(30) dní odo diía doručenia neskoršej nóty, ktorou si zmluvné strany oznámia, žc boli splnené
pOdmienkyustanovené vnÚtroštátnymiprávnymi predpismi na nadobudnutiejej platnosti.
(2) Každá zo zmluvn}'ch strán môže diplomatickou cestou dohodu písomným
oznámením vypovedať. Vypovedanie dohody nadobudne platnosť uplynutím tridsiatich (30)
dní odo dňa doručenia V)'Povede druhejzmluvnej strane.
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v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za
vládu Slo\'enskej republiky
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AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE SLOVAK REPUBLIK
AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
ON THE W AIVER OF VISA REQUIREMENTS
FOR HOLDERS
OF DIPLOMA TIC OR SERVICE PASSPORTS OF THE SLOVAK
REPUBLIC AND FOR HOLDERS OF DIPLOMA TIC OR OFFICIAL
PASSPORTS OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

The Government of the Slovak Republic
and
the Government of the Republic of the Philippines

(hereinafter referred to as the "Contracting Parties" only), desiring to improve development
and cooperation bp,tween the both countries and in order to facilitate the travel of their
nationals,
HAVE AGREED AS FOLLOWS :

Article 1

(l) The citizens of the Slovak Republic holding valid diplomatic or service passports and
are not accredited in the Republic of the Philippines shall be allowed to enter and stay in the
territory of the Republic of the Philippines and to transit and exit from it through the
designated international border crossings without any visa for a period not exceeding fiftynine (59) days from the day of arrival.
(2) The citizens of the Republic of the Philippines holding valid diplomatic or service
passports and are not accredited in the Slovak Republic shall be allowed to enter into, exit
from, transit and stay in the territory of the Slovak Republic through the designated
internationalborder crossings without any visa for a period not exceeding fifty-nine (59) days
from the day of arrival.
Article 2
(1) The citizens of the Slovak Republic holding valid diplomatic or service passports and
the citizens of the Republic of the Philippines holding valid diplomatic or official passports
who are member of diplomatic missions, consular offices or international organizations with
headquarters in the territory of State of the other Contracting Party shall be allowed to enter
the territory of State of the other Contracting Party and to stay there without any visa while
performing their duties.

(2) The same mIes shall apply to family members, provided however that they share with
them the same household and are holders of valid diplomatic or service passports of the
Slovak Republic and valid diplomatic or official passports of the Republic of the Philippines.

Article 3
The Contracting Parties shall exchange, through the diplomatic channels, the samples
of valid passports not later than thirty (30) days prior to the enforcement of this Agreement.
Any changes in the passports shall be communicated to the other Contracting Party in
writing not later than thirty (30) days before making the changes.

Article 4
Holders of diplomatic or service passports of the Slovak Republic and holders of
diplomatic or official passports of the Republic of the Philippines shall have to observe
legislation regulating the entrance into, stay and exit from the . territory of State of the other

ContractingParty.

Article 5

For reasons of public order, safety or health of the citizens, either Contracting Party
may, entirely or pmiially, suspend the application of this Agreement. The Contracting Parties
shall notify one another on such suspension and resumption through the diplomatic channels
without any delay.

Article 6
Each Contracting Party shall reserve the right to deny entry or prohibit the stay, within
its territory, to the citizens whom they shall consider unacceptable.

Article 7
This Agreement may be changed or amended after mutual agreement of the
Contracting Parties. All changes and amendments shall be made in writing through the
diplomatic channels.

Article 8
(1) This Agreement is concluded for an indefinite period and shall enter into force
thirty (30) days after the day of the receipt of the latter notification in which the Contracting
Parties notify one another that the conditions for enforcement of the Agreement stipulated by
the national legislation have been met.
(2) Either Contracting Party may terminate this Agreement by written notification
through the diplomatic channels. Such termination shall enter into force thirty (30) days after
the receipt of notification on termination by the other Contracting Party.

Done at
on
2001 in two original copies
in the Slovak and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Slovak Republic

For the Government
of the Republic of thePhilippines

