Neni 4
Palët Kontraktues formojnë një Komision të Përbashkët (më tutje të quajtur
“Komisioni”) të përbërë nga përfaqësuesit e Palëve Kontraktuese.
Komisioni takohet së paku një herë në vit, në mënyrë alternative në Republikën e
Maqedonisë dhe në Republikën e Kosovë.
Detyrat e Komisionit janë kryesisht si në vijim:
- Analizimi i zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike bilaterale;
- Identifikimi i mundësive të reja për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit
ekonomik;
- Propozimet dhe sugjerimet për përmirësimin e kushteve për bashkëpunim
ekonomik ndërmjet ndërmarrjeve të të dy vendeve;
- Paraqitja e propozimeve për zbatimin e kësaj Marrëveshje;
- Identifikimi i kufizimeve dhe pengesave për bashkëpunim ekonomik dhe
gjetja e zgjidhjeve të tyre;
Secila Palë Kontraktuese e cakton një kryesues nga ana e saj, më tutje
“Bashkëkryesues”. Secili bashkëkryesues cakton një sekretar për palën përkatëse të
Komisionit.
Më qëllim të diskutimit të çështjeve të caktuara, Komisioni mund të formojë grupe
punuese, duke specifikuar detyrat e tyre dhe afatet kohore për përmbushjen e
detyrave.
Neni 5
Dispozitat e kësaj Marrëveshje nuk thirren apo interpretohen në
shfuqizojnë, ndryshojnë apo ndikojnë në çfarëdo mënyre
Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit, apo të marrëveshjeve të
Republikës së Maqedonisë dhe komunitetit evropian, si dhe
ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe vendeve tjera.

atë mënyrë që të
në obligimet e
lidhura ndërmjet
të marrëveshjeve

Neni 6
Palët Kontraktuese zgjidhin në mënyrë miqësore çdo kontest që ato mund të kenë
rreth zbatimit dhe interpretimit të kësaj Marrëveshje.
Neni 7
Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e shkëmbimit të njoftimeve që shënon
përfundimin e procedurave ligjore nga të dy vendet dhe mbetet në fuqi për një afat
kohor prej tri viteve, me mundësi vazhdimi për afate tjera pasuese prej një viti,
përveç nëse ndonjëra nga Palët Kontraktuese njofton me shkrim palën tjetër lidhur
me qëllimin e saj për ndërprerjen e Marrëveshjes, së paku tre muaj para përfundimit
të saj.

