MARREVESHJE NDERMJET
REPUBLIKES SE KOSOVES
DHE
SHTETEVE TE BASHKUARA TE AMERIKES

LIDHUR ME PROGRAM IN E KORPUSIT TE PAQES
NE REPUBLIKEN E KOSOVES

Republika e Kosoves (tash e tutje "Kosova") dhe Shtetet e Bashkuara te Amerikes (tash e tutje
"Shtetet e Bashkuara") duke njohur rendesine e zhvillimit te marredhenieve
dhe te
bashkepunimit te ndersjellet e te dobishem ndermjet te dy vendeve, pajtohen si ne vijim:
NENII
1.

Shtetet e Bashkuara do te ofroje aq Vullnetare te Korpusit te Paqes sa mund t'i kerkoje
Kosova dhe t'i miratojne Shtetet e Bashkuara per te kryer detyra e rena dakord reciprokisht
ne Kosove.

2. Vullnetaret do te punojne nen mbikeqyrje te drejtperdrejte te organizatave
private ne Kosove, te percaktuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Kosova.

qeveritare dhe

3. Shtetet e Bashkuara do t'iu ofrojne trajnim Vullnetareve qe ata te mund t'i kryejne detyrat e
tyre ne menyren me efektive te mundshme.
4. Kosova do ta barte ate pjese te shpenzimeve te programit te Korpusit te Paqes te bera ne
Kosove, si~ mund te pajtohen Shtetet e Bashkuara dhe Kosova.
NENIII
1. Kosova do t'iu siguroj trajtim te barabarte Vullnetareve dhe personave qe punoJne me
kontrate per Korpusin e Paqes, si dhe familjareve e prones se tyre; do t'iu siguroj atyre dhe
prones se tyre ndihme dhe mbrojtje te plote, duke perfshire edhe trajtim jo me pak te
privilegjuar sesa ai qe pergjithesisht iu ofrohet shtetasve te Shteteve te Bashkuara qe banojne
ne Kosove; si dhe do te informoje, do te keshillohet dhe do te bashkepunoje plotesisht me
perfaqesuesit e Shteteve te Bashkuara ne lidhje me te gjitha ~eshtjet qe kane te bejne me tao
2. Kosova do t'i perjashtoje Vullnetaret nga te gjitha tatimet mbi pagesat qe marrin per te
perballuar shpenzimet e jeteses, mbi te ardhurat qe rrjedhin nga puna e tyre me Korpusin e
Paqes dhe mbi te ardhurat e fituara nga burime te tjera jashte Kosoves; nga te gjitha tarifat
doganore apo detyrimet e tjera mbi pronen e tyre personale qe sillet ne Kosove per perdorim
vetjak; si dhe nga te gjitha taksat dhe tarifat e tjera (pershire edhe taksen e
imigracionit/vizave) perve~ taksave per licencat. Kosova do t'iu jape Vullnetareve leje

qendrimi dhe vize (pershire edhe vize me shume hyrje-dalje) pa asnje pagese apo detyrim
shtese.
NENI III
1. Shtetet e Bashkuara do te pajisin Vullnetaret, Perfaqesuesin e Korpusit te Paqes dhe stafin e
Perfaqesuesit me sasi te kufizuara te pajisjeve dhe te fumizimeve, te cilat mund te
konsiderohen te nevojshme nga Shtetet e Bashkuara dhe Kosova per tu mundesuar
Vullnetareve te kryejne detyrat e tyre ne menyre efektive.
2. Kosova do t'i perjashtoje nga te gjitha taksat (perfshire edhe tatimin mbi vleren e shtuar),
tarifat doganore dhe detyrimet e tjera te gjitha pajisjet, fumizimet dhe mallrat dhe sherbimet
e tjera qe jane sjelle apo jane blere ne Kosove nga Shtetet te Bashkuara apo nga 9do
kontraktues qe financohet prej tyre, per perdorim sipas kesaj marreveshjeje.
NENI IV
1. Per t'ua mundesuar Shteteve te Bashkuara qe t'i permbushin detyrimet e tyre sipas kesaj
marreveshjeje, Kosova do te mirepres nje Perfaqesues te Korpusit te Paqes dhe stafin e ketij
Perfaqesuesi (perfshire punonjesit dhe personat qe punojne ne baze te nje kontrate me
Korpusin e Paqes te percaktuar nga Perfaqesuesi i Korpusit te Paqes) dhe anetaret e farniljeve
te tyre, te cilet bashkejetojne me ta, si te pranueshem ne Kosove. Pavaresisht nga dispozitat e
9faredo marreveshjeje tjeter, Kosova do t'i perjashtoje keta persona dhe anetaret e familjeve
te tyre qe bashkejetojne me ta, te cilet nuk jane qytetare apo banore te perhershem te Kosoves
nga te gjitha tatimet mbi te ardhurat e fituara nga puna e tyre per Korpusin e Paqes apo nga
burimet e tjera jashte Kosoves, nga te gjitha detyrimet doganore dhe detyrimet e tjera per
pronen e tyre personale te sjelle ne Kosove per perdorim vetjak dhe nga te gjitha taksat ose
detyrimet e tjera (duke perfshire edhe taksen e imigracionitlvizave) perve9 taksave per
licencat. Perve9 kesaj, ketyre personave dhe anetareve te farniljeve te tyre qe bashkejetojne
me ta do t'i jepet statusi i njejte me ate qe i jepet personelit administrativ dhe teknik te
misionit dipomatik te Shteteve te Bashkuara, me perjashtim se atyre nuk iu jepen imunitetet.
2. Kosova do t'ijape lejeqendrimi dhe viza (perfshire edhe vize me shume hyrje-dalje), pa asnje
pagese apo detyrim tjeter, Perfaqesuesit te Korpusit te Paqes, stafit dhe individeve qe kane
funksione sipas kesaj marreveshjeje, si dhe anetareve te familjeve te tyre qe bashkejetojne me
tao
NENIV
Kosova do te perjashtoje nga kerkesat per investimet dhe depozitim dhe nga kontrollet
valutor te gjitha fondet e futura ne Kosove per perdorim ne perputhje me kete marreveshje
nga Shtetet e Bashkuara ose kontraktuesit qe financohen prej tyre. Keto fonde do te
shkembehen ne valuten e Kosoves ne vleren me te larte te kursit valutor qe nuk eshte i
jashteligjshem ne Kosove.

NENI VI
1. Perfaqesues te autorizuar te Shteteve te Bashkuara dhe Kosoves here pas here mund te bejne
pershtatje te caktuara lidhur me Vullnetaret e Korpusit te Paqes dhe programet e Korpusit te
Paqes ne Kosove sipas nevojes apo deshires me qellim te zbatimit te kesaj marreveshjeje.
2. C;do kontest qe rrjedh nga kjo marreveshje do te zgjidhet ne menyre miqesore nga Shtetet e
Bashkuara dhe Kosova.
NENIVII
Zotimet e Shteteve
dispozicion.

te Bashkuara

dhe Kosoves

te cekura ketu varen nga fondet ne

NENI VIII
Kjo marreveshje mund te ndryshohet kohe pas kohe me pelqimin e perbashket te Shteteve te
Bashkuara dhe Kosoves. C;faredo lloj ndryshimi do te behet me shkrim.
NENI IX
Kjo marreveshje hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimit dhe mbetet ne fuqi deri nentedhjete dite
pas dates se lajmerimit me shkrim qofie prej Shteteve te Bashkuara ose Kosoves drejtuar
pales tjeter me synimin dhenien fund te marreveshjes.
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shqipe dhe serbe. Te tri tekstet jane barabar autentike. Ne rast te mosperputhjes, mbizoteron
teksti ne gjuhen angleze.
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